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يةالتنصي!بيةلم!انياتالفضلا-

!!

كفوالهيكنولميولد،ولميلدلمالذيالأحد،الواحدللهالحمد

وخأتماللنبوات،مجددااللهبعثهمنعلىوالسلاموالصلاةاحد،

بعد:اما،الدينيومإلىوأتباعهوصحبهالهوعلى،للرسالات

وكساها،الجهلفيهاسادأمةإلىح!محمدا-وجل-عزاللهبعثفقد

،الإيماننوروظهر،الإسلامشمسبزغتأنبعدحالهافتغيرت،الظلم

تابعة،كانتأنبعد،الأممتقودأمةفأصبحت-،-تعالىاللهكلمةوعلت

نابعةربانيةحضارةلأنها؟الحضاراتجميععلتفوقتحضارةوأقأمت

الإلهي.الوحيمن

أغاظبعدهالتيوالعصورالنبوةعصرفيللإسلامالواسعالانتشارإن

الأعداء:هؤلاءأبرزومن،وأهلهللاسلاميكيدونجعلهممماالدينأعداء

لنصنر!حتىاولاليهوداعنكترضىولن)-:-تعالىفقال؟والنصارىاليهود

بغدأقواءهماتبغتاتهدهـولبنهواللههدىإتقلملتهتمتتبع

،(12.البقرة:أنصير!ولاولىمناللهمنلكمااتعلئممنجاءكالذى

اشتطعواإندينتمعنيردوكتمحتىيقتلونكتميزالونولا):وقال

حبطتفأوثبك!افروهوفيمتءدينهعنمنكميرتددومن
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ية-التنصلي!بيةالع!الفضائيات

فيهاهتمالنارأضحبوأوثبكوالأخرةالدتيافىأغفله!

217(.:البقرةأ4خلدوت

المسلمين،وخاصةالأخرىالأمملتنصيرطاقاتهمالمنمرونفحشد

عقيدتهفيوالطعن،الإسلاممحأربةفيالمنصرينجهودوتضاعفت

مظلةتحتالدخولإلىوالدعوة،حولهالشبهاتوبث،وشريعته

إليه،يصبونمالهمتحققالتيالوسائلأحدثباستخدام،النصرانية

والمرئية.والمسموعهالمقروءةالإعلاموسائلفيحضورهمنجدلذلك

إشباعمنتحولالإعلاملا!؟الإعلاموسائلفعلواوالمنصرون

التشكيلهـاعأدة،الاهتماماتصناعةإلىالمعلوماتوغرسالاهتمامات

والتقنيات،المختلفةالإعلاميةالأوعيةخلالمنللانسانالثقافي

لذاأثرا،الإعلاموسائلأخطرمنالفضائيةالقنواتوتعتبر)1(،المتطورة

التنصيرية،دعوتهمفيالفضائيةالقنواتاستخدامعلالمنصرونحرص

المسلمينوخاطبوا،أمامهمموصدةكانتبيوتاخلالهامنالمنصرونفدخل

تنصيريةفضائيةقنوأتفأنشؤوابها،يتخاطبونالتياللغةبنفسالعرب

الحقبينللصراعجديدوجهإلاالقنواتهذهومأ،العربيةباللغةناطقة

أوديةمفسالتمآءالسماءمىأنزل)-تعالى-:اللهيقول،والباطل

اط،الشنقيطيساداتيمحمدسيدد.،والإيجابياتالماخذ:الفضائيةالقنواتانظر:)1(

.ا.صهـ(،ا142،الكتبعالمدار:)الرياض
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يةالتنصلي!بيةالم!الففلائيات-

أبتغآءلنارافىعليهيوقدونوممارابيازبدألسيلافاختملبقدرها

الزبدفأمالبظلوالحقاالثهيضربلككذاومثلهزبدمتعأؤحلية

يقربلككذاالأزضلنىفيضكثلناساينفعماوأماجفاءفيدقب

.(الرعد:17أ!الأتثالأدله

كلوإعطاء،المنصرينوسائلدراسةيجبالتنصيريالمشروعولمقاومة

دعوتها،نشرفيتنطلقالتيوالأمة.والبحثالدرأسةمنحقهاوسيلة

سيكون؟العلميبالبحثإيمانهامنطلقمنالضالةالدعواتومواجهة

النجاحمقوماتأهمبأحدأخذتلأنها-،أدئهتوفيقحليفها-بعدالنجاح

وتحركاتهم؟وسائلهمورصدالمنصريننشاطدراسةتجاهلوعند.والقوة

شخصيةاجتهاداترهنالمواجهةوستكون،المقاومةأثرسيضعف

عل--تعالىباللهمستعيناالعزمعقدتالمنطلقهذاومن،عشوائية

فيوسائلهاوتتبعأهدافها،وكشف،التنصيريةالعربيةالفضائياتدراسة

المسلمين.تنصير

هي:،هامةأسئلةثلاثةعنالدراسةهذهوتجيب

خطورتها؟وما؟التنصيريةالعربيةبالفضائياتالمرادما-سا

؟القنواتهذهفيالمنصرينووسائلأهدافما2-س

التنصيرية؟الفضائياتمقاومةسبلما3-س

يلي:ماالأهميةهذهجوانبومن،بالغةأهميةلهاالقنواتهذهودراسة
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ية-التنصي!بيةالع!الففلائيات

فيوالقناعاتالقيمغرسفيبالغأثر،فلهاالقنواتلهذهالكبيرالأثر-ا

واعتقاداتقناعاتزعزعةفيملموساأثرألهاأن،كمايتابعهامننفوس

هذهفأتت،عديدةقرونمدىعليزعزعهاأنأحديستطعلموقيبم

-الناسمنواسعةشريحةعلىمؤثرةإعلاميةوسيلة-كأهمالقنوات

متنوعةووسائلشتىبطرقذلكوعرضأصحابها،أهدافلتحقيق

مدىعنتسألفلا،النصارىمنالقناةلهذهالملاككانوإذا،ومحببة

الفكرية.وتوجهاتهمالعمريةمراحلهمباختلافالمسلمينلعقولإفسادها

المحتاجينبعضفحتىمتابعتها،وسهولةالقنواتهذهاقتناءسهولة2-

منكثيراودخلتانتشرتفلذلكيقتنونها،الماديالدخلومحدودي

استطاعوبهذا،الناسمنواسعةشريحةعلتأثيرهافكان،البيوت

يجبفلذلكقبل،منيدخلوهاأنلهمكانمابيوتايدخلواأنالمنصرون

ضررها.وكشفلفضحها،المتخصصينقبلمنومتابعتهادراستها،

يفتقدالمسلمينمنفكثير،الإسلاميةالأقطارمنكثيرفيالمنتشرالجهل3-

فقد،والشبهاتوالأباطيلالانحرافاتهذهمنيعصمهالذيالعلم

هذهيدفعكيفيدريلا،أمرهمنحيرةفيفيعيشالشبهةأمامهتعرض

الحلولوإيجادالقنواتهذهدراسةعلينالزامافكان.نفسهعنالشبهة

.مكانكلفيالمسلمينعنالشرهذالدفعالمناسبة
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يةالتنصي!بيةالم!ئياتالفضلا-

المنصريننحططاتعنكشفالتنصيريةالفضائيةالقنواتدراسةفي-4

أهدافهمإبرازوعند،المعلنةوغيرالمعلنةأهدافهمومعرفة،المسلمينتجاه

الحقيقي.المنصرينوجهالمسلمونسيرىووسائلهم

الفضائي،التنصيريالغزوخطرمنومحكومينحكاماالمسلمينتحذير5-

فوجب،التنصيريةالفضائيةالقنواتمخططاتيعرفلاالمسلمينفأغلب

منها.التحذير

خطورةمدىستحدد،التنصيريةللفضائياتالعلميةالدراسةإن6-

التنصيرية.الهجمةهذهلصدمنهاالمطلوبللدورالأمةوستوجه،القوم

الآني:فيفتملخصالدرسةحدوداما

هي:ستدرسالتيوالقنوات،التنصيريةالعربيةالفضائياتدراسة-ا

.معجزةوقناة،ساتنوروقناة7،ساتوقناة،الحياةقناة

الحياة:قناتيبدراسةفقمتواحد،سهرلمدةالقنوأتهذهمتابعة2-

م02"5مايو18:هـالموأفقا4426//)0:منالفترةخلال،ومعجزة

7سات:قناتيودرستم،5002يونيو61:هـالموافقا9/5426/:إلى

م5002يوليو7:الموافق)+-6264//1:منالفترةخلال،ساتونور

.م5002أغسطس5:هـالموافقأ0/3/6624:إلى

http://kotob.has.it



التنصي!يةبيةالم!الفضلائيات01

كالاقي:موزعةوهيودراستها،القنواتلكلساعة33.تسجيل3-

نورسأت،لقناةساعةا..،الحياةلقناةساعة9.،7ساتلقناةساعة08

منقناةلكلفعليةساعةعشريناختياروتم،معجزةلقناةساعة6.

.القنواتهذه

والبرامج،الدراسةمحلتكونحتىقناةلكلالبرامجبعضاخترت-4

بدون،خطوةفيخطوة:هيبرنامجاعشرأحداختيارتم7،ساتقناة(ا

علاثنان،TeensSat-7البابأ،قداسةمع،نافذة،قرطاجصوت،إحراج

الدنيا.كل،النجومإلىرحلةمنورين،عايشينجديد،بعد،القمة

الكنيسةمعنا،النور:وهيمنها،برامجثمانيةاختياروتم،نورساتقناة2(

الليل،عالم،الشعبصوت،الناسأعزالحر،المنبرمعنا،ابق،التاريخفي

ريتا.ألو

عنأسئلة،الطريقفي:هيمنها،برامجعشرةاختياروتم،الحياةقناة3(

نور،وبيتيأنا،وعجائبايات،السارةالأخبار،الكلمةفيالحياة،الإيمان

.مستنيرةعيون،للجميعالله،الحلهوالمسيح،الأمملجميع

أسرار،معجزة:وهيمنها،برامجعشرةاختياروتم،معجزةقناة!4
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11يةالثنصي!بيةلم!االففلائيات-

أثمن،وبينكبينينور،لحظة،أفضلحياةلا؟،لموانظر،تعال،النجاح

العظيم.الكتاب،محبةالثه:مسلسلاللالئ،من

العالميةالمعلوماتسبكةعلىالقنواتهذهموأقعدراسة-5

(.)الإنزنت

.القنواتهذهمنتصلالتيوالرسائلالكتببعضدراسة6-

الفضائياتعنواضحةوصفيةصورةأعطيأنجاهداحاولتوقد

بعضأذكرفقد،مطولةعقديةنقاساتفيالخوضدون،التنصيريةالعربية

عليهاوأردالإسلامعنوالشبهاتالافتراءاتبعضأوالنصرأنيةالعقائد

الذينوالعلماءالباحثونعنهاكتبفقدالتفصيليةالردودأمامجملا،ردا

الردودفيالإشاراتعلوألاعتماد.وشرائعهمالنصارىعقائدناقشوأ

الرئيسة.الكتاببفكرةمتصلاالقارئيجحل

الإسلاميةالثقافةلقسمقدمتهاماجستيررسالةالكتابهذاأصلإن

تسجيلوتمهـ،أهـ-426ا425عامسعودالملكبجامعةالتربيةبكلية

ضوءفي،درأسةالتنصيريةالعربيةالفضائية)القنوات:بعنوأنالرسالة

وتهذيبها،ترتيبهابإعادةوقمتفيها،النظرأعدتثم(،الإسلاميةالعقيدة

التنصيرية،العربية)الفضأئياتبلهعنونتالذيالكتابهذافيونشرتها

مقاومتها(.-وسائلهأ-سبلأهدافها
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ية-التنصي!بيةالع!الفضلائيات12

بكليةممثلةسعود،الملكلجامعةالجزيلبالشكرأتقدمالختاموفي

بوجهالوقوففيالكبيرةمساهمتهاعل-الإسلاميةالثقافة-قسمالتربية

الموضوعاتدراسةعلىوتشجيعهاحثهاخلالمنالتنصيريالمخطط

الدراسة،هذهإتمامعلىأعاننيمنكلوأشكر،ووسائلهبالتنصيرالمتعلقة

هذهعلأشرفالذي،القاسمعبداللهبنخالدالدكتور:رأسهموعلى

الدكتور:وأسكر،الدراسةإثراءفيواضحةلمساتلهوكانت،الدراسة

عل،الكريمالعبدعمربنعبداللهوالدكتور:،مطبقانيصلاحبنمازن

عبدالرحمنالدكتور:وأسكر،سديدةواراء،قيمةملاحظاتمنأبدياهما

أخرتقديمفياستجابتهمسرعةعل،مكتبهفيالعاملينوكل،السميط

الأسناذ:الكويتدولةمنالأخوينوأشكر،التنصيريةالإحصائيات

كانتفقد،العتيبيعبداللهبنعثمان:والمهندس،الظفيريالثهعطابنأنور

خالدبنفهيد:المهندسأخيوأشكرطريقهما،عنالبريديةالمراسلة

فشكر.وتقنيةفنيةصعوباتمنواجهنيفيماكثيراأعاننيالذي،الظفيري

وأوقاتهم،،وزوجاتهم،أولادهموفي،فيهموبارك-جميعا-سعيهمألله

حسناتهم.موازينفيقدمواماوجعل

الجزيل،سكريأقدممعونةليقدمأو،برأيعليأسإرمنولكل

دينه.لنصرةوالعمل،لمرضاتهيوفقهمأنالباريوأسأل

،وحدهاللهفمنصوابمنفيهاكانفمابعثريعملالدرأسةوهذه
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13يةالتلصي!بيةالع!الفضلائيات-

ذلكمنوجدومنوالتقصير،الخطأعنييتجاوزأن-تعالى-اللهوأسأل

علىالأمانةلأن؟الكاتبمعفليتواصلتوجيهأورأيلهكانأوسيئا،

نأ،العلىوصفاته،الحسنىبأسمائه--سبحانهأسألهو.الجميعأعتاق

العملفيبناءلبنةتكونوأن،الكريملوجههخالصةالدراسةهذهيجعل

وارزقناحقاالحقأرنااللهمالأعداء،لمخططاتهدمومعول،الإسلامي

اجتنابه.وارزقناباطلاالباطلوأرنا،اتباعه

وصحبه،اله،وعلىمحمد،نبيناعلىوباركوسلماللهوصلى

الدين.يومالىب!حسانتبعهمومن

الظفيريخالدبنتركي

turkialdafiri ),i( gmail. corn

http://kotob.has.it



http://kotob.has.it



يةالتنصلي!بيةالم!الفضائيات-

التنصيرتعريف

15

اللغة:جؤالتنصير

وفيالنصرأنية،فيالدخول"التنصر::العربلسانفيمنظورابنقال

")1(.0..نصرانياجعله:ونضره،النصارىدينفيالدخول:المحكم

النصرانية.فيالنصارىغيرإدخالهو:اللغويمفهومهفيفالتنصير

اصطلاحا:والتنصير

العالمأنحاءفيعقيدتهنشرومحاولة،النصرانيةدينإلى)الدعوة:هو

()2(.المتنوعةوالاساليببالوسائل

المصطلحينفأيللتنصير،مرادفكمصطلحالتبشيرلفظيترددوقد

مفهومعلىنتعرفأنبدلاالتساؤلهذاعلىالإجابةوقبل؟)3(أولى

التبشير.

فأبشر:بشرتهيقال.الطلاقة)البشر::اللسأنفيجاء:اللغةفيالتبشير

اهـ(914،العربيالتراثإحياءدار:)بيروت3طمنظور،ابن،العربلسان)1(

)نصر(.مادة،41/162

:المنورة)المدينةأط،صالحعثمانمحمدوالتبشير؟،المسيحيةأموالتنصيرالنصرانيه(2)

.3اصهـ(،ا014،القيمإبنمكتبة

فيالمستخدمالمصطلحسأكتبنصمنالاقتباسوعندالتنصير،مصطلحسأستخدم)3(

العلمية.الأمانةعلىحرصا،المقتبسالنص
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ية-التلصي!بيةلم!االفضلائيات16

وإنمابالخير،إلاتكونلاالمطلقةوالبشارةفرح.وبشر:وتبشرواستبثر

يكفروتالذينإن)-تعالى-:كقوله،مقيدةكانتإذابالشرتكون

ئقشطبايآمروتلذيىاويقت!وتبغترخقلنبئناويقتلوتاللهئايت

فأصل2،()1(.:أعمرانالأأليو!بعذأبفبشرهوالناسمى

)واقعلكن،القلبفيالسرورويدخليفرحبماالإخبار:اللغةفيالتبشير

يحملالتبشيرجعلتالتبشير،منوأهدافهم،الصليبيينالمبشرينحال

()2(.الأصلياللغويمعناهغيراخرمعنى

-،-البشارةالطيبالخبرأبلغتبشيرا:)بشر:المقدسالكتابقاموسويقول

الجموعيعظكانماوكثيرا،وخارجهالهيكلفيويعلميبشرمخفصناوكان

جميعويبشروايذهبواأنبعدهمنتلاميذهوأوصى.الجبلعلأوالبحرمن

()3(.المسكونةأقطارفيألامم

)بر(.مادة،1/414:العربلسأن(1)

وتوجيه:تحليليةدراسةالاستعمار:-الاست!ثراق-التبشيروخوافيها:الثلاثةالمكرأجنحة)2(

.53صهـ(،ا042،القلمدار:)دمشق8ط،الميدانيحبنكةحسنالرحمنعبد

فيهيوجدالذيالمكان:معانعدةعلىالمقدسالكتابفيالكلمةهذهوردت:المسكونة)3(

عنمجازأوقيلت،الرومانيةوالإمبراطورية،والأرض،الأرضوسعوب،والكون،سكان

ذويالأساتذةمننخبة،المقدسالكتابقاموسانظر:ومجاوراتها.المقدسةالأرض

)القاهرة:13ط:وآخرون،الملكعبدبطرسالتحرير:،اللاهوتيينومنالاختصاص

.173ص:نفسهالمرجعفيبشر،كلمةوانظر،474صم(،0552،العائلةمكتةدار
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17يةالتنصي!بيةالع!الفضلائيات-

تطلقمبشركلمةأنفيبينالمبشرعنالمقدسالكتابقاموسويخبرنا

اخر،إلىمكانمنمتنقلا،الخلاصببشارةيعظمنعلالجديدالعهد)في

ويؤسسبالإنجيليعظالتجولهمهإنما،مخصوصمكانفييستقرلا

وكانواأسغالهمفيللرسلمساعدينالمبشرونوكان،المسيحباسمالكنائس

.00()1(.أسفارهميخارفاقهم

بهايقومونالتيالأعمالعلىالكنيسةرجالأطلقه--إذنفالتبشير

)2(.المسلمونولاسيما،النصرانيةغيرالشعوبلتنصير

الآتية:للأسبابوذلكالتنصيربمصطلحنتقيدأنوالأولى

القرانمنموضعاعشرأربعةفينصارىسماهم--تعالىاللهأن-ا

التبشيربدلوالمنصرينالتنصير)كلمةعلالتركيزفينبغي)3(،الكريم

سيدناأتباعوصفمناللهكتابفيوردبمااقتداء؟والمسيحيينوالمبشرين

.173صالمابق،المرجع(1)

.53صوخوافيها،الثلاثةالمكرأجنحةانظر:)2(

سورةمن،131،135،521،041:ايةفيمرتينوكررت،62111،؟الآياتانظر:)3(

AYc،41:والايات،البقرة 96 5، 1 c I Aالتوبة،سورةمن03:واية،المائدةسورةمن

فؤادمحمد:الكريمالقرانلألفاظالمفهرسالمعجمانظر:.الحجسورةمن17:واية

5876صهـ(،ا4)1،الحديثدإر:)القاهرة3ط،عبدالباقي - AV.
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ية-التنصي!بيةالم!الففلائيات18

()1(.نصارىبأنهم-السلام-عليهعيسى

إلىالفطرةتغييربتسميةالنبويةالسنةفيالصريحالنصورود-2

عنه-الله-رضيهريرةأبيعنالصحيحينففيبالتنصير،النصرانية

فأبواه،الفطرةعلىويولدإلامولودمن"ما!اللهرسولقال:قال

تحسونهلجمعاء،بهيمةالبهيمةتنتجكما،يمخسانهأو،ينضرأنهأو،يهودانه

.الإسلامهيهناوالفطرةجدعاء؟")2(منفيها

والله،والبطلانالتحريفمنسالمادينأحملمنعلىيصدقالتبشير3-

أزسلنكإنآ)-لعالى-:فقالمبشر،بأنهوص!نبيهوصفوجل--عز

نإبالجنةلهم*كوومبشرا)):18،الفعحأ!ونذيراومبشراشهدا

عذابمنلهم!ونذيرا)،القيمالدينمنإليهدعوتهمماإلىأجابوك

مجلة،الخضيريمحمد:الهجريعشرالثالثالقرنفيإفريقياشرقفيوالتنصيرالسياسة(1)

اهـ(،418الاولىجمادى91،)العدد:،الإسلاميةسعودبنمحمدالإمامجامعة

94.صا

4775:برقم،اللهلديناللهلخلقتبديللاباب:المسير،:ك:البخاريأخرجه)2(

الدينمحييت:حجر،ابن:البخاريصحيحبثرحالباريفتحانظر:372(،)8/

هـ(،أ804السلفيةالمكتبة:)القاهرة4ط،الباقيعبدفؤادمحمد:ترقيم،الخطيب

موتوحكم،الفطرةعلىيولدمولودكلمعنى:بابالقدر،ك::مسلمأخرجهو

:ت،مسلمصحيحإنظر:2(،470)2658/4:برقم،المسلمينوأطفالالكفارأطفال

هـ(.ا214،الحديثدار:)الماهرةطا،الباقيعبدفؤادمحمد
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91يةالتنصلي!بيةالع!الففلائيات-

-السلامعليه-وعيسىربك()1(.عندمنبهجئتهمعماتولواهمإنأدثه

النصارىهؤلاءأما)2(،مستقيمصراطإلىيدعولأنه؟وقتهفيمبشرأكان

الباطلة،والشرائع،الفاسدةالمعتقداتفيهوأدخلوا،دينهمحرفوافقد

المبشرين.وصفيستحقونفلا

التبشيرأما،النصرانيةفيالدخول:اللغةفيمعناهالتنصيرمصطلح-4

مرادعلىالتبشيرمنأدلالتنصيرفمصطلح،البشارةمنمأخوذفهو

.بالاستخدامأحقفهو،المنصرين

التنصير()3(،لحملاتالمحببالنصراني)التعبيرهو:التبشيرمصطلح5-

دينهم.فيالناسليرغبواالمصطلحهذاأشاعوافهم

إيحاءوفيه،التنصيريةللحركاتالمدحمن)نوعالتبشيرمصطلحفي6-

()4(.والبشرىبالخيرنفسي

العلميةالكتبدار:البنان`b،الطبريجريرابن:القرانتأويلفيالبيانجامع)1(

.11/337اهـ(418

)القاهرة:اط،سلبيكرم:العربالمسلمينإلىالموجهةالتنصيريةالإذإعاتانظبر:)2(

.18صهـ(،ا124،الإسلاميالزإثمكتبة

:)الرياض3ط،النملةد.علي:موإجهتهوسبل،ووسائله،وأهدافه،مفهومهالتضير:)3(

IAoo ,-( ) tYf.

الحبيبدار)الرياض:ا!،الشثريد.محمد:الإسلاميةالبلادعلىالتنصيريةالهجمة)4(

.اصاهـ(،ا442
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يةالكلصي!بيةالع!نياتالففلا25

والسنة،الكتابفيوردبمااقتدأء)1(الأولىهوالتنصيرمصطلحفإذن

لفظإنبلالمحاذير،منولخلوه،اللغويللمعنىالمصطلحهذاولموافقة

النصرانية.دعاةمنبدينهيفرالمؤمنيجعلالتنصير

قباء،دإر:)القاهرةالجليند،د.محمد:موجزةتاريخيةقراءةوالتبشير:الاستشراقانظر:(1)

شرقفيوالتنصيروالسياسة18،ص،التنصيريةوالإذاعات69،صام(،999

.IAصا،الهجريعثرالثالثالقرنفيافريقيا
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يةالكنصي!بيةلم!االفضائيات-

الإعلامتعريف

21

لغة:الإعلام

صريحوهو،فتعلمهإياهوأعلم،ككذابوعلامافتعلمالعلم)علمه

بإخباركانبمااختصالإعلامأنإلاواحدشيءوالإعلامالتعليمأنفي

فيأثرمنهيحصلحينوتكثيربتكريريكونبمااختصوالتعليم،سريع

()1(.المتعلمنفس

يكونلا:لغةالإعلامو()2(،المعلوماتوإعطاءالإخبار)هو:فالإعلام

تعريفا،أمخبرا،كانسواءبالعثيء؟بالإعلامأحدهمايقومطرفينبينإلا

الثانيلأن،التعليمعنالإعلامويختلف.بهأعلمماالثانيويتلقىرأيا،أم

الإعلامأما،المتعلمنفشفيأثرمنهيحصلحتىوتكثيرتكريرإلىيحتاج

معنىفييشتركانولكنهماالإخبار،مجردفيهيكفيبل،ذلكإلىيحتاجفلا

الإعلامرجلوهو؟المرسلمنوالمعلومات،المعارفنقلهو:واحد

)3(.المتعلمأوالإعلاميةللرسالةالمتلقيوهو،المستقبلإلىالمعلمأو

دارمنشورات:)بيروتاط،الزبيديمرتف!محمد:القاموسجواهرمنالعروستاج(1)

)علم(.مادة(،الحياةمكتبة

.3126/هـ(ا214لبناندار:البناناط،الكرميسعيدحسن:العربلغةالىالهادي)2(

المنار،دار:)جدةطا،الغلايينيموفقمحمد:الأمةعلىوأثرهاالإعلاموسائلانظر:)3(

.93.4-صهـ(،ا504
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?yيةالكنصي!بيةالم!الففلائيات

اصطلاحا:الإعلام

الإخبارعليقتصريعدولمالحاضر،العصرفيالإعلاممفهوماتسع

ومناهجهأهدافهلهبذاتهقائماعلماأضحىالإعلاملأنذلك؟السريع

لتدميريهدفمضفلاسلبياأوهادفاإيجابيايكونقدوالإعلام،ونظمه

ذكرهماالهادفللإعلامالتعريفاتأسملومن.والأفكارالأخلاق

النشاطأوجهكأفةهو"الإعلام:فقالحسينمحمدسميرالدكتور

والأخبار،الحقائقبكافةالجمهورتزويدتسعهدفالتي،الاتصالية

،والمشكلاتوالموضوعأتالقضاياعنالسليمةوالمعلومات،الصحيحة

أكبرإيجادإلىيؤديبما،تحريفوبدونموضوعيةبطريقةالأمورومجريات

فئاتلدى،الشاملةوالإحاطةوالإدراكوالوعيالمعرفةمنممكنةدرجة

الموضوعيةوالمعلوماتالحقائقبكافة،الإعلاميةللمادةالمتلقينجمهور

الرأيتنويرفييسهموبما،والموضوعاتالقضاياهذهعنالصحيحة

المثارةوالمشكلاتوالموضوعاتالوقائعفيالجمهورلدىالصائب

1(.")والمطروحة

الإعلاموسائلكلأنيعنيلا،الهادفالإعلاملتعريفذكرناوعند

والمدمر.السلبيالإعلام-الأسف-معطغىالذيبل،المنحىهذاتنحى

.22صهـ(،ا699الكتبعالمدار:)القاهرة3ط،العاموالرأيبألجماهيرلاتصالواالإعلام(1)
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23التنصلي!يةبيةال!الففلانياتت

نظروجهةمنالصحيحالإعلامعنعازار()1()إيليالأبتحدث

والمتزنالمتجسد)2(اللهلابنوالواضحةالنقيةالصورة"هو:فقالالنصارى

.غيرهأحددونربناصورةنعكس!أنوعلينا.مرجعنايعتبروالذي

معرفةبابمنهوبل؟وتشريفهمتزكيتهميعنيلاعندهمالكهنوتلدرجاتذكرنأا(

البابا::هيالنصارىعندالكهنوتودرجات.عندهموأهميتهذاكأوالرجلهذاقدر

الأعظم،بالحبرويلقبالكاثوليكيةالكنيسةفيالإداريالهيكلقمةالبابايمثل

الكاثوليكية،الكنيسةإدارةفيالباباتساعدهيئةأعلىعضووهو:الكاردينالثم

المطارنةثم،الإقليمأوالبلدفيبطريركيةكنائسمجموعةكلويرأس:البطريركثم

بمنالأساقفةمنالمطارنةمجمعويتكونالبابا،أماممسؤولونوهمةا،ساتفهاو

سيخ،:بمعنىوالقسيس:القساوسةثمالقمامصة،ثم،المجمعيراسالذيالبابافيهم

)المحترم(،:الت!ثريفيلقبهمهؤلاءوكل،والخوريوالأبوالكاهنالقس:ويسمى

توزيعواجباتهمومن،الخدموهمالشمامسة:ثم)أبونا(،باسمالأتباعويناديهم

فيقدمون،الكهنوتيةالدرجاتهذهفييختلفونوالنصار!الفقراء.علىالصدقأت

الموسوعةانظر:،الدرجاتهذهمنينأسبهاماتقمدطائفةوكلبعض،علىبعضها

78-88.ص:النصرانيةوالمذاهبوالفرق،1/595:الميسرة

قولهم-عنالله-تعالىإنسانأباختيارهاللهفصار،المسيحالسيدفياللهتجسدهوالتجسد:2(

بينالمسيحيةانظر:.بعدهمنوذريتهادمخطيئةإثممنالبشريةخلاصأجلمن

مكتبة)الرياض:اطفؤاد،المنعمعبدد.منها:الإسلاموموقفوالتثليثالتوحيد

التطبيقيوالتفسير2،706/،الميسرةالموسوعة،-917184صاهـ(422،العبيكان

)القاهرة:ميدياماسترشركة:تعريب،واخرون،بارتوند.بروس:المقدسللكتاب

.9472صميديا(ماسترشركة

http://kotob.has.it



التنصي!ية-بيةالم!الففلائيات24

تخزقوالكلمة،اللههيوالكلمة،وكلمةوعملحياةهوالحيفالإعلام

إعلاميصوتوالإنجيل.الحييسوعضوءعلىالحياةوتعيدالقلوب

تقديممنأجملفلا،يسوعبابنهالمتمثلةالحقيقةعنالربفيهيعلمنا

بأنكلهللعالموالبشرىالكنيسةطريقعنللانسانالصحيحةالصورة

")1(.يحبهالمسيح

عرضمنهيقصدالتنصيريالإعلامأنيتبينالتعريفهذاخلالومن

الهتهمعلالتعرفيمكنخلالهمن،جميلةبصورةالنصرانيالدين

وسرائعهم.وعقائدهم

هي)2(:رئيسةعناصرخمسةمنالإعلامعمليهوتتكون

.بالإعلامالقائم:وش!مى،المرسل-ا

التلقي.جهة:ويسمى،المستقبل2-

الإعلامية.الرسالةموضوع:ويسمى،الموضوع3-

اغ.0505:الساعة،م052يوليوها8،ساتنورقناة:معناابق(1)

(Y)ميهة)مصر:3ط،إمامابراهيمد.بالجماهير:والاتصالالإعلامانظر:للتوسع

)بيروت:حمزةاللطيفعبدد.:والدعايةوالإعلام31،-03صم(8491الأنجلو،

الصادرالإنسانيةوالعلاقاتالإسلاميوالإعلام-76،77ص!(4041العرو،الفكردار

والعلاقاتالإعلامفيالإسلاميةالنظرية:ومقال،الإسلاميللشبابالعالميةالندوةعن

.992ص(الإسلاميللشبابالعالميةالندوة:)الرياضالركابيالعابدينزين:الانسانية
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يةالتنصي!بيةلم!االفضلائيات-

.الإعلاموسائل:وتسمى،الاتصالوسبلة-4

25

)1(.الارسالمنالهدف5-

تحتويأنبدلامشاهدةأومسموعةأومقروءةإعلاميةرسالةأيةوإن

دورهأتؤديأنيمكنلاناقصةرسالةكانتوإلاالعناصرهذهعلى

)2(.المطلوب

بينالقرانفيالإعلانيةالسياسة:مقال،الانسانيةوالعلاقاتالإسلاميالإعلامانظر:()1

.916صلاوند،رمضانمحمد:والمعاصرةالتاريخ

.4-042ص،الأمةعلىواثرهاالإعلاموسائلانظر:)2(
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الثلصي!يةبيةالم!الففلائيات-

لعدينةاالاتصالووسانلالتنصير

27

فيالحديعةالاتصالبوسائلبالغااهتماماالتنصيريةالمؤسساتأولت

مقتصراالمنصرينجهديكنولم،ممكنعددأكبرإلىدعوتهاإيصالسبيل

وسائلكلهذلكمعفعلتبل؟فحسبوالإغاثةوالتعليمالتطبيبعلى

وسائلجانبإلى،ومطبوعاتومنشوراتكتبمنالحديثةلاتصالا

ومواقعالفضائيةوالقنوأتالإذاعاتفأنشؤوا؟الجماهيريةألاتصال

التنصيرية.الإنترنت

الوسائلبهذهاهتمامهافيالتنصيرومؤسساتالكنيسةانطلقتولقد

تساهمإنماالوسائلهذهأنوهيكثيرأ؟عليهاأكدتمهمةحقيقةمن

ملكوتانتشارعلىوتساعدعنه،والترويحالعقلتعقيففيفعالةبصورة

منها؟وانطلاقاالحقيقةهذهإلىوارتكازا،الأساسهذأوعلى.وتدعيمهالله

-وحتىالماضيةالثلاثينالسنوأتطوالالعألميةالتنصيرساحةسهدت

وإذاعيينصحفيينضمتالتي،الإعلاميةالمؤتمراتعشرأت-الان

وسائلموضوعبحثتوالتي،العالمأنحاءكلمنوأساقفةإعلاموخبراء

فيوأنشطتهامؤسساتهاإنشاءفيوالتوسعاستخدامهاوتطوير،الإعلام

التنصير)1(.مجال

.57ص،التنصيريةالإذاعات(1)
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ية-التنحلي!بيةالع!الفضائيات28

بولس)يوحناالباباوجههالذي؟الرسوليالإرسادنداءخصصوقد

فيها:جاءبالإعلامخأصةفقرةم،8991عامفي)1((الثاني

مهمةعناصرفصاعداالانمنالاجتماعيالاتصالوسائل)أصبحت

الحقيقة؟لنشرمكانهاهناوالكنيسة...يومكلمعاصريناعالموفيالتربيةفي

تتيحالتي؟والخلقيةالروحيةوالقيم،إنسانيةكرامةكلأساسهيالتي

مختلففيشخصيتهينميوأن،باستقامةيوميايتصرفأنإنسانلكل

إذأعاتنشرتيسركيالكنيسةاتخذتهاالتيالمبادراتأشجعإنينواحيها.

البالغينعندالنقديالحستثقيفعلىوتساعد،وتربيةإعلاموبرأمجدينية

نأأحيانأتوهمالتيالإعلاميةالرسائلمنالكبيرالعددإزاء،والشباب

نأأيضاالكنيسةوعلىسواء.حدعلىبهاالأخذيمكنالتصرفاتكل

()2(.الاتصالوساثلرهانأتيدركونأكفاءأسخاصتنشئةعلىتسهر

متكأملةاستراتيجيةهناكأنيجدالمؤتمراتهذهوثائقإلىيرجعوالذي

ولد،الأصلالبولندي،كارول:واسمه،السابقالفاتيكانباباةالثانيبولسيوحناالبابا(1)

كيرهعنويتميزم،5002إلىم7891عاممنالكاثوليكيةالكنيسةراس،م0291عام

إيجادخلالمنالكاثوليكيةالأمةبعثفكرةيتبنىهولذا،وسياسةتنظيمرجلبأنه

والثمانين،الرابعةيناهزعمرعنم5002فيوتوفي،مقدسةإمبراطوريةأوعالميةحكومة

.1/656:الميسرةالموسوعةانظر:،المرضمعطويلنزاعإثر

النور:مجلةموقع:انظر)2(

.http://annoormagazine. com/mag/ ar/ l 49/thakafa/thakafa_08.asp
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92يةالتلصي!بيةلم!االفضائيات-

لماذا،:المؤتمراتهذهحددتحيث،التنصيريالإعلاميالعمللمخطط

تدعيمهاضرورةعلىأكدتكما؟الوسائلهذهتستخدموكيف،وأين

تعوقأوعملها،تعترضالتيوالعقباتالصعوباتتواجهكيماليا

وفنياعقائديأالمؤهلةالنصرانيةالكوادرإعدأدأهميةعلوأوصتنشاطها،

الفعاليةمنقدروأقصىطاقةبأقمىواستخدامها،الوسائلهذهلإدارة

التنصيريةالإعلاميةالاسزاتيجيةهذهملامحجاءتوقدوالتأثير.

،الغرضلهذاعقدتالتيالمتعددةالمؤتمراتعنهكشفتنحوعلىوأسسها

الاتي:النحوعلىالصددهذافيومنطلقاتهاالكنيسةأهدافعنمعبرة

لنشر؟الكنيسةواجباتمنواجبايعدالتعبيروسائلاستخدامإن-ا

.الناس)1(بينالخلاصرسالة

وأنبالجماهيرالاتصالوسأئلالكنيسةتستخدمأنالضروريمن2-

،14:13خروجانظر:الخطر،أوالثر،منالنجاة:القديمالعهديخابالخلاصيراد()1

الخطاةإنقاذوهواخر؟معنىعليهاخلعفقدالجديدالعهديخاأما.ا.8-:601ومزمور

الخطيئة،غفرانالجديدالعهدفيالخلاصمعنىتحتويدخل،المسيحبيسوعبالإيمان

،المقدسالكتابقاموسانظر:،النفسوتطهيرونتاثجها،ربقتها،منوالخلاص

اللهحبلشدة؟الخليقةعنفداءمصلوباماتنظرهم)فيفالمسيح344-345.ص

منالعالمليخلصأرسلهالذي-كفرهمعنالله-تعالىاللهوحيدفهوولعدالته،للب!ثر

.2575/الميسرةالموسوعةانظر:(،وخطاياهمادمأبيهمخطيثةإثم
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ية-التنصي!بيةالع!الففلائيات

.لأخرىاالدعائيةعمالوللأ،النصرانيةللتربيةضروريةلأنها؟تمتلكها

طبيعةضوءعلىصحيحااستخداماالوسائلهذهاستخدامينبغي3-

ايستخدامها،منوالغايةفيهاتستخدمالتيوالظروفالوسيلة

فيه.تستخدمالذيوالمكان،والزمان،والأشخاص

علىيتعاونواوأن،جهودهميوحدواأنالكنيسةأبناءجميععل-4

منقدروبأعظمإبطاء،ودونفعالةبصورةالتعبيروسائلاستخدام

.والمكانالزمانمقتضياتمرأعين،الرسالةأعمالمختلفخدمةفيالاهتمام

للقيامالوسائلهذهاستخدامإلىالميدانهذافييبادرواأنالرعاةعلى-5

عملهم.صميممنهوالذي؟بالإنجيلالتبشيربواجب

لذلك،الفرصةسنحتكلماكاثوليكيةإذاعيةمحطاتإنشاءينبغي-6

.والجودةالكفاءةمنعالمستوىعلىتكونبأنوألاهتمام

والمؤهلينالقادرين)2(،والرهبان1()الكهنةإعدأدفيالإصاع7-

كلمة:العبريةاللغةفيويرادفها،المعبرونبمعنىلاتينيةكلمةوهي،كاهنجمع:الكهنة(1)

طقوسوفق،الكهنوتيةالخدماتلتاديةالمخصصالشخصعلىتدلالتي؟كوهين

.26211/:الميسرةالموسوعةانظر:،خاصةوملابس

أديرةفيتقضىجماعيةحياةهيوالرهبانيةالدير،ساكنوهو،راهبجمع:الرهبان)2(

الرجألوتشمل،والتبتلوالفقر،،الطاعة:مثلثنذرأساسها،دينيلغرضخاصة

.29501/:الميسرةالموسوعةانظر:،المسيحهوالرهبنةمؤسسأنبزعموالنساء
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31يةالكنصي!بيةالم!نياتالففلا-

الالتزاميجبوهنا،الرسالةأهدافلتحقيق؟الوسائلهذهلاستخدام

مناسبا.وأدبياوعقائديافنياإعدادابإعدادهم

التيوالكلياتوالمعاهدالمدارسمنالعديدبإنشاءالاهتماميجب8-

-ولكل،والتليفزيونالراديوومذيعي،الأفلامومنتجي،للصحفيينتتيح

تنصب،النصرانيةبالروحمشبعةكاملةثقافةتحصيلالأمور-بهذهالمعنيين

للكنيسة.الاجتماعيالتعليمعلخاصبوجه

ومساعدتهاالصحفمساندةفيبواجبهمالقيامالكنيسةأبناءعلى-9

ومحطات،السينمائيةوألا!لاموالدورياتالنشراتوتدعيم،الكاثوليكية

الفنيةالصعوباتبسببالفشلتواجهلاحتى؟والتليفزيونالراديو

إليها.تحتاجالتيالأموألنقصأو

الراديووبرامجالسينمائيةالأفلاملإنتاجمحليةمؤسساتإنشاء-01

ومن.كافةبالإمكاناتوتزويدهاالمكاتبهذهوتدعيم،والتلفزيون

قصةيحكيالذيالسينمائي()المسيحفيلمإنتاجهاتمالتيالأفلام

النصارىيتداولهاالتيالنسخةترويهماأساسعلى-السلام-عليهعيسى

عامفبرايرحتىدولة2..منأكثرفيعرضهتمحيثالوقا(،إنجيلمن

6إلىالفيلمترجموقدم،1052 i r،اللغةعلىترجمتهتقتصرولملغة

والبربرية،،الجزائرية:العاميةاللهجاتإلىتعدتهاص!انما،الفصحىالعربية
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ي!-الكلصي!بيةالع!نياتلفعلاا32

وغيرها)1(.والسودانية،والتشادية،والتونسية،والمصرية

تنصيرهم--أيالمسلمينلتوعيةالوسائلهذهاستخداميجب-11

يحتاجونهمابكلوتزويدهم،نفسهالوقتفيالمنصرينوتدريبولإعدأد

.المجالهذافيمعلوماتمن

الجهاتمختلفمعوتبادلهااللغاتمختلفإلمماالمطبوعاتترجمةينبغي-'1

)2(.العالمفيمكانأيفياليهاتحتاجالتي

للبنانأسقفيةولجنةبمركزالإعلامالكاثوليكيةالكنيسةخصتوقد

البطريركيالنائبالإعلاملوسائلالأسقفيةاللجنةويرأس،الأوسطوالشرق

مليونا07نحوالسنويةميزانيتهاوتبلغ(،جودةأبو)رولانالمطرانالعام

والصحافةوالسينماوالتلفزيونبالإذاعةتهتمفروعولها،لبنانيةليرة

القانونية.والشؤون،والمنشورات،البصرية-السمعيةوالوسائلوالتوثيق

مهمتهااللجنةوتلخص،للإعلامالكاثوليكيالمركزهوخاصمقرولديها

هي:أساسيةأهدافأربعةفي

والأخلاقية.الدينيةوالتعاليمالإنجيللنشرالإعلاموسائلاسمخدام(ا

أولاين:إسلامموقعانظر:)1(

.online..26elcitra/01/50-1002/sweN/cibarA/ten shtml-ا*is!س!ع.//:hp

والإذاعأت،f"11ص(الصديقمكتبة:)الطائفحمداننذير:الفكريالغزوفيانظر:)2(

.-5795ص،التنصيرية
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ية!الثلصي!بيةالع!تنياالفعلا!

الوسائل.هذهاستخدامحسنعلىالنوعية2(

وتنسيقه.المضمارهذافي--النصارىالمؤمنونبهيقومماتنشيط3(

الانتشار)1(.وديارالعربيةوالبلادلبنانفيوالنصرانيالدينيالخبرنشر4(

لخدمةالمنصرونوظفها،مؤثرةإعلاميةوسائلثلاثعنوسأتحدث

هي:الوسائلoJj،دعوتهم

:المطبوعات:افىولىالوسيلة

دأبتلذلكالقراء،عقولعلىتأثيرهالهاالمكتوبةالكلمةإن

المسيحإلىالمقربةوالمجلاتوالنشراتالكتباصدارعلىالإرساليات

إبعادالمطبوعاتخلالمنويحاولون-زعموا-،المحبةدينإلىوالداعية

يلعبهالذيللدورونظرا،مصادرهوفيفيهبالتشكيكدينهمعنالمسلمين

فيوالمنظماتالإرسالياتبعضتخصصتالتنصيرمجالفيالجانبهذا

بينها)2(:منوالنشر،الطباعةمجال

النور:مجلةموقع:انظر(1)

.http://annoormagazine.com/mag/ ar/419/thakafa/thakafa .80asp

)2(انظر:

Mc Curry, .D (ED) the Gospel and Islam, Monravia, ,9791 .P .938 the Islamic

.5.Foundation, op. cit. P

عكاشةد.إبراهيم:الهجريالثالثالقرنفيالعربيالوطنفيالتنصيريالنشاط:عننقلا

37-38.ص(،الإسلاميةسعودبنمحمدالإمامجامعةمكتبةمنمصور)بحث،علي
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rfية-التنصي!بيةالم!الففلائيات

الإرسالبات:لمساعدةالإيمانرابطة(ا

rrعأمتأس!ست،معينةطائفةإلىتنتميلامنظمةوهي iم5191هـ/ا،

ونشرالطباعةمجالفيالمختلفةالإرسالياتمسأعدةاختصاصهأومجال

منالمسلمينبينيعملونالذينللمنصرينالإسلامعنوالمؤلفاتالكتب

وللمنظمة،أخرىناحيةمنللمسلمينالنصرانيةعنمؤلفاتونشر،ناحية

إفريقيا.وجنوبوهولنداوفرنسابريطانيافيفروع

الأوسط:الشرقفيالنصرانيةنشرمنظمة2(

منكلبدمجم7691هـ/أ693عامتكونتبروتستانتيةمنظمةوهي

المطبوعاتوإرساليةالعامةالشرقوإرساليةالإنجيليةاللبنانيةالإرسالية

العربيةباللغةوتوزيعهاالنصرانيةالمطبوعاتإنتاجنشاطهاومجال،العربية

الإسلامية.الدولبعضوبلغأت

التيالمشروعاتومن،قبرصإلىبيروتمنالمطبوعاتفرعنقلوقد

فيالإنجيل:بعنوانللأطفالكتابطباعة،قبرصفيمؤخراإعدادهاتم

المسلمين،لتجمعاتلغاتبثلاثأعدوالذي،الصغيرةللعيونصور

رابطةمعالمنظمةهذهوتتعاون،والأرديةوالفارسيةالعربية:اللغاتوهي

المنظمةتقومكما،المتحدةالإمارأتبدولةالإنجيليةالإرساليات

مجهوداتفيمنهموالاستفادة()السريينالمنصرينلتدريببمحاولات
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roيةالتلصي!بيةالع!ئياتالفضلا-

وكندابريطانيامنكلفيمكاتبوللمنظمة!الخليجبمنطقةالتنصير

إفريقيا.وجنوبالأمريكيةالمتحدةوالولاياتوأستراليا

والمجلاتالكتبملايينتضمالتيالقوائممنالعديدهناكإن

إحصائياتوتشير.العالمأنحاءمختلففيوتصدرصدرتالتيوالنشرات

Y..ب:تقدرطباعتهاتمتالتيالكتبعناوينأنإلىم9991عام 4 A

الكتبعددأنالإحصائياتفتذكرم4002عامإحصائياتأما)1(،عنوان

المجلاتوعدد،كتاب5)0000435طباعتها:تمتالتيالنصرانية

هذافيالموزعةالأناجيلوعدد،مجلة000014:بلغالنصرانيةالدورية

يجريالتيالصوتيةالنسخعنفضلا)2(.إنجيل6،ه،166...:العام

بالأحرفالمطبوعةأو،الأميينأجلمنصوتيةأشرطةعلىتسجيلها

)3(.للمكفوفين(برايل)طريقةالبارزة

الاتية:والمحاورالموضوعاتحولالتنصيريةالمطبوعاتوتدور

هوالمسيحوأن،الخلاصأخهاعلىوالتركيزالنصرانيةالعقيدةسرح-

.الفاديالمخلص

وسخصيته.ومعجزاتهالمسيحسيرةسرد-

.22ص()الكويت،السميطالرحمند.عبد:إفريقيافيالتنصيرعنلمحاتانظر:(1)

()Y:377.ص:البحثملحقاتانظر

،5901)العدد:الدعوةمجلةخان،الإسلامظفر:ام869عامالتبشيرحصادإنظر:)3(

.42صهـ(ا910/1504/
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ية-الكلصي!بيةالع!نياتلفعلاا36

حولها.الشبهاتصاثارة،عقيدتهفيوالتشكيك،الإسلامتشويه-

النبوية.والأحاديثالقرآنتحريف-

اسلامي.مسعحيحوارإلىالدعوة-

للمجتمع.الصالحةالقدوةمظهرفيالنصارىوالقديسينالاباءتصوير-

واجتماعيا.وسياسيافكرياالمسلمينأحوالعنودراساتبحوث-

وتدريبهم.المنصرينتعليم-

.للأطفالالدينيةالقصصتقديم-

العالم.أنحاءمختلففيالتنصيريالنشاطتدعيمإلىالدعوة-

للنصرانية.اعتناقهموكيفيةالإسلامعنالمرتدينتجاربصد-

توزيعهايجريف!نهمنها،المنشودالهدفالمطبوعاتهذهتحققولكي

عبرتوزيعهاويتممجانا،أوجدازهيدةوبأسعارممكننطاقأوسععلى

والإرسالياتالكنائسفيالمكتبات:مثل،والوسائلالمنافذمنالعديد

السفن،ظهرعلالمحمولةالمكتباتأو،والأنديةوالمستشفياتوالمدارس

بالمدارسيدوياتوزيعهايجريكمابالبريد،ترسلأو،المتنقلةالعرباتأو

)1(.المختلفةوالتجمعات

الإسلاميالعالمينأمئةفيتممعلكبرىمشكلةالمنصرونواجهوقد

.6ا6-.ص:التنصيريةلإذاعاتا()1
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37يةالتنصي!بيةالح!الفعلائيات!

الكبيرالضخهذالذا؟القراءةيحسنونلاالناسمنكبيرةفنسبه،والعرب

والتشكيكلهم،العلماءمقاومةواجههموكماسيئا،لهميعنيلاالكتبمن

)1(.الضلالةدعاةمنوالتحذير،المحرفةالمسيحيةالديانةفي

المباشرالبث:الثانيةالوسيلة

فضائية،ص!اذاعيةتلفزيونيةقنواتببثالصناعيةالأقمار)قيامهو:

،الأرضإلىثمومنالقمر،إلىالمرسلبلدمنمباشراالبثهذاويكون

حيا.بثهاويتمالإرسالياتهذهتستقبلحيث

الكرةمنعديدةمناطقيغطيأنيمكنهالواحدالصناعيوالقمر

()2(.الثلثينإلىلصلقدالأرضية

هي:ركائز،ثلاثإلىليكتملالمباسرالبثويحتاج

المادةأوالرسالةمنهتبثالذيالمصدروهي:ل!رسالأرضعةمحطة(ا

الثانيةالركيزةإلىتنطلقالهواء،علىحيةأومسجلةكاذتسواء،الإعلامية

الصناعي.القمروهي

الأرضيةالمرسلةالمحطةبينالوصلركيزةوهو:الصناعيالقمر2(

.16ص:التنصيريةوالإذاعات،04ص:العرىالعالمفيالتنصيريالنشاطانظر:)1(

سعودبنمحمدالإمامجامعة:)الرياض،السنيدي)براهيم:الفضائيوالبثثقافتنا)2(

فيودورهاالفضائيةوالقنواتالانرنتوانظر:44،صاهـ(OAA،الإسلامية

.176صهـ(،ا424:)الرياضطاالحربما،الكريمعبدد.:والجنوحالانحرات
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rAية-الكنصي!بيةالع!الففلائيات

الجغرافية،العوائقبالبثتتخطىالتيوهي،المستقبلةالأرضيةوالمحطة

المرسلةالإعلاميةالمادةفتصل،المحليالبثومجالات،السياسيةوالحدود

الإعلاميةالمادةتكونوقدالقمر،ذلكإسعاعيصلهمكانكلإلىبواسطته

أوسع.ألانتشارمجالاتيجعلمما،قمرمنأكثربواسطةمنقولةالمرسلة

عن)1(،الإعلاميةالمادةوصولمحطةوهي:المستقبلةالأرضيةالمحطة3(

اللاسلكي.الكيبلنظامخلالمنأوالهوائيهالأطباقطريق

إليها:الانتباهيجبحقائقعدةوهناك

قبلمنمنعهأو،فيهالتحكميصعبالمباشرالفضائيالبثإن(ا

أفراد.أوحكومات

منكبيرلعددتتعرضجعلهافيأسهمالجغرأفيةالعربيةالدولموقعإن2(

من،الغربيةوالدولوأمريكا،أسيا،دولبعضمنالتلفزيونيةالقنوات

إضافية.هوائياتإلم!حاجةغير

واليونسكو،،المتحدةالأممإطارفيدوليةومبادئاتفاقياتعدةهناك3(

والتداول،الفضائيةالاتصالاتاستخدامتنظم،الإقليميةالإذاعاتواتحأد

فيوهي،الدوللجميعملزمةالاتفاقياتوهذه؟والبرامجللمعلوماتالحر

العميريهليل:المعلميننظروجهةمنالمباشرالبثعمرفيالأصيةالرقابةانظر:)1(

.ه.صهـ(ا184،القرىأمجامعة:المكرمة)مكة
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يةالتلصإبيةالم!الفضلائيات-

وشعوبها.الناميةالدولحكوماتصالحغيىفيتبدوتفاصيلهامعظم

9r

إلىتبثهاثم،القنواتتملكحكومأتعلىحكرايعدلمالفضائيالبث(4

المالرأسيملكمنلكلمتاحةصناعةأصبحهـانما،الخارجيالعالم

)1(.الخطورةتكمنوهنا،تلفزيونيةمحطةبإنشاءالكفيل

ومشاهديلمستمعىالشهريالعددأنم4002لعامإحصائياتهمتذكر

:م4002عامفيبلغالتنصيريةوالتلفزيونيةالإذأعيةالمحطات

فيالعددليصلويخططون،ومستمعمشاهد035502(0000000)

)2(.ومستمعمشاهد03(000،000،008)إلىم202هعام

هما:نوعانالصناعيةالأقماربواسطةوللبث

الإذاعي:البث:الأولالنوع

اليدووضعتالحقائقهذهإلىالتنصيرومؤسساتالكنيسةفطنت

فكلمبكر،وقتمنذوضرورتهالراديواستخدامأهميةوأدركتعليها،

سماععلالناسساعدالذيوالجهاز،للمسيحدأعيةيصبحقدراديوجهاز

البشريةولخيرالطاهروإنجيلهاللهلخدمةيكرسأنينبغيالإنجيلكلمة

هـ-أ19154،)العددالبيانمجلة،السمالوطينبيلد.:الثقافيةوالهويةالمباشرالبث()1

93.صام(599

377.ص:البحثملحقاتانظر)2(
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ية-الثلصي!بيةالعاتنياالععلا04

-)1(.جميعها-بزعمهم

إرسالهاتوجهالتيوهي،موجهةإذاعاتالتنصيريةالإذاعاتوأغلب

تكونوقد،مقصودةأهدافتحقيقبهدفبلغتها،أخرىإلىدولةمن

بعضفإنالشديدوللأسف)2(،سريةمحطاتخلالمنأو،رسميبشكل

)3(.العربيةالبلادفيمحطاتمنبرامجهاتبثالتنصيريةالإذاعات

القاراتتعبرأنتستطيعأنهافيالإذاعاتهذهخطورةوتتركز

بالعلىتخطرلاقدبعيدةأماكنإلىالمتحدثبصوتوتصل،الشاسعة

الحدود.المتعديةالأسلحةأخطرمنأصبحتولذلكأحد،

حواجزكسرفقد،الحديثالاتصالوسائلأهممنالراديوأصبحلقد

ثلاثة:

.المسافاتحاجز(ا

لأمية.احاجز(2

63.:التصيريةالإذاعاتانظر:(1)

مكتبة)مصر:2ط،العوينيالعليمحمدد.:والتطبيقالنظريةبينالدوليالإعلامانظر:(2)

.701ص(،م1891الأنجلو،

المسلاقب،مصطفىالعسرين:القرنمنالأولالنصففيالسياسيالاستشراقانظر:)3(

.71صه(م1اقرأ،869دارمنشورات:بلىطرا)
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الرقابة.حاجز('

أماكنمنوحركاخهابأصواخهاحيةالأحدأثنقلعلىبقدرتهتميزبل

ميلادها)1(.

المنصرونيستطيعالتيالرئيسةالوسائلإحدىهيالحديثةوالإذاعات

الحدودية،الحواجزتخترقإنهاحيث،المسلمينالىالوصولخلالهامن

)2(.المسلمينمجتمعاتإلىوتنفذالقفار،،وتقطعالبحارفتعبر

الجمهور:مننوعينالتنصيريةالاؤاعاتتستهدف

التيالإذاعاتأنالتنصير:اذاعاتحولاستطلاعيةدراسةوبينت

ومن،عامبوجهالمسلمينتستهدفوالاسيويةالإفريقيةالقارتينإلىتبث

الإذأعاتولهذه،خاصبوجهالمسلمينجماهيرعلالتأثيريستطيعون

للمسلمين:بالنسبةالخاصةأهميتهمالهمامساران

التدفقهو:والعاني،بلادهمفيالمسلمينجمهورإلىالإذاعيالتدفق:ا،ول

سلبي،كرمد.:الجديدةالصليبيةالحربفيالرهيبالسلاحالتنصيريةالإذاعاتانظر:)1(

.22صهـ(ا5911021/11/904)العدد،الدعوةمجلة

التنصيريالمؤتمرلأع!ألالكاملةالترجمة،الإسلاميالعالملغزوخطةالتنصيرانظر:)2(

الحاليالإذاعيالإرسال:مقالام،789،الأمريكية)كلورادو(ولايةفيعقدالذي

.635صأكورود(،)د.:المسلمينإلىالموجه
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fNية-التنصي!بيةالع!الففلائيات

وللتنصير)1(.،الإسلامانتشارلعرقلةالإذاعي

أنحاءفيالنصرانيةالإذاعيةوالمنظماتالهيئاتعشراتقامتوقد

وفرنسا،وألمانيا،ص!انجلترا،والنمسا،سويسرا،فيالعالممنمتفرقة

المتحدةوالولايات،والفلبين،كونجوهونج،وهولنداوبلجيكأ،

وتبادللها،والتخطيطالإذأعيةالمحطاتبإنشاءوغ!يرها-الأمريكية

وتنفيذ،المؤتمراتوعقدوالخبراء،والاستشاراتوالبرامجالخبرات

والتدريبيةالتأهيليةالدوراتهـاقامة،العلميةالندواتوعقد،التوصيات

عنفضلاوفاعليتها،المحطاتهذهفيتعملالتيوالعناصرللكوادر

المؤسساتهذهأنشطمنولعلوبرامجها،وتقويمهاخططهاتقييم

:(Y)التاليةالمؤسساتالحصر-لاالمثالسبيل-علوالمنظماتوالهيئات

وهيسويسرا،مقرها:والنليفزيونللراديوالكاثولبكيةالرابطة-ا

خدمةعلىنشاطهاوينصب،كاثوليكيةإذاعيةمحطةمئةتضمالتيالرابطة

فضلا،المجالهذافيوالمعلوماتالخبراتوتبادلالمؤتمرأتوعقدالتنصير،

التنصيريةالإذاعيةوالمنظماتوالهيئاتالروابطمعالمنظمالتعاونعن

اللازمة.التوصياتوتقديموالدراساتالبحوثهـاجراء،لأخرىا

الإسلامية،الدولإذاعاتمنظمةالتنصير،إذاعاتحولاستطلاعيةدراسةانظر:)1(

.1-4اصاهـ(2141،)جدة

(Y):6365-ص،التنصيريةالإذاعاتأنظر.
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43يةالتنصلي!بيةلم!انياتالففلا-

محلحلالذيالبديلهيوكانت:المسيحيةل!ذاعةالعالميةالرابطة2-

هذهوتعمل،م1691عامالعالميالكنائسمجلسأنشأهاالتياللجنة

تطويرفيالدينيةالإذاعاتخدمةعللها،مقراجنيفتعخذالتي،الرابطة

هذافيوالدراساتالبحوثتوليفهيثمومنمستواها،ورفعبرامجها

هذا،نشاطهاجانبإلى،الرابطةهذهبهتقومماوأهم،فائقةأهميةالمجال

علىللتدريبوالأفرادالنصرانيةوالمنظماتللكنائسمنحاتقدمأنها

وفنيا.عقدياالبشريةالكوادروإعدادالتنصير،مجالعلىالإذاعةاستخدام

م،,689عأملندنفيأنشئ:المسيحيةللاتصالاتالعالميالاتحاد3-

والهيئاتالاتصالووكالاتوالكنائسللأفرادالعضويةحقويمنح

إلى-،والدعاية-الإعلامالاتصالمجالفيالعاملةالمختلفةالنصرأنية

الفنيةوألاستشأراتبالخبراءالتنصيريةالإذاعةمحطاتتزويدجانب

وجه-علىبإفريقياويهتم،المدربةالبشريةوالكوادرالفنيينوإعداد

والرعاية.المساعداتمنالأكبربالقدرويخصهافائقا،اهتماما-الخصوص

بالإذاعيينخاصةرأبطةوهي:المسيحيينل!ذاعيينالدوليةالرابطة-4

وقد.الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيالتنصيريةالإذاعاتمجالفيالعاملين

الرابطةوتبذل،التنصيريللراديوالعالميالمؤتمرمنتوصيةعلبناءأنشئت

وإصدارالتنصير،مجالفيالعاملةالراديومحطاتمتابعةفيواضحأجهدا

عنفضلاوأنشطتها،وبرامجهاالمحطاتهذهعنمجأناتوزعالتيالنشرات
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ية-الثلصي!بيةالع!الفضلائيات44

علىالمحطاتهذهتأثيرمدىعلىللتعرفوالدراساتالبحوثإجراء

والمشاهدين.المستمعينجمهور

مقرهأبروتستانتيةجمعيةوهيبالراديو:العالميةالننصيرجمعية5-

منعددوإدارةالإشرافوتتولى،الأمريكيةالمتحدةبالولايات()نيوجرسي

الناطقة(العالم)حولإذاعةمقدمتهافيتأتي،الدوليةالتنصيريةالمحطات

كارلو(.)مونتمنبالعربية

تقومالتيالهيئةوهي:كونجهونجفيالعالمبةالتنصيريةالهبئة6-

جنوبدولإلىالموجهةالإذاعاتمنعددصمادارةالإشرافبمسئولية

نحوعلىأندونيسياإلىالموجهةبالمحطاتفائقةعنايةوتولياسيا،شرق

.خاص

ويتولىتايلاند،ومقره:الكاثوليكل!ذاعيينالفلبمنيالاتحاد7-

وخدماتالمعلوماتلهاويقدم،التنصيريةالمحطاتمنعددعلىالإشرات

والتخطيط.التدريب

فقد،العالمفيالتنصيريةالإذاعيةوالهيئاتالمؤسساتكلهذهوليست

إذاعيةومؤسسةهيئةوثلاثينخمسمنأكثرمn91"عامعددهابلغ

ساعاتالآخربعضهاوششأجر،كاملةمحطاتبعضهايمتلك،دولية

التيالمحطاتعددبلغوقد،أخرىتجاريةأودينيةمحطاتمنللبث
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ية!الثلصي!بيةالم!الفضائيات!
محطةمئةمناكثروحدها)1(المعمدانيةالطائفةتستاجرهاأوتمتلكها

بلدا.ثمانينمنأكثرفيتنصيرية

المنظماتهذهأنالصدد،هذافيالانتباهيلفتماأهمأنشكولا

وفقتعملأخهاإلامنها،كلواسعقلاليةتعددهامنوبالرغم،والهيئات

ومع،ناحيةمنبعضمعبعضهامتكاملتاموتنسيق،منظمةخطط

والمرئيالطباعيالنشعروسائلعلىتعتمدأخرىإعلاميةمؤسسات

إعلاميةاسزاتبجيةإطارفي،أخرىناحيةمنالشخصيوالاتصال

ومتكاملة.ساملة

الإذاعيةالمنظماتتلكبينواضحاالمشتركالتنسيقذلكبانوقد

هذهحرصتالتيالمؤتمراتمنالعديدخلالمن،التنصيريةوالإعلامية

للانتباهلافتامعميزانشاطابدورهاأصبحتوالتيعقدها،علىالمنظمات

فيعقدتقدكانتلىانوهي،الستينياتوأوائلالخمسينياتأواخرمنذ

السابعالقرنفيالمعموديةتجديدحركةعنالمعمدانيةالكنيسةانبثقت:المعمدانية(1)

ان!ثعقتالتيالثوريةالراديكاليةالبروتستاتيةالاتجاهاتاحدىكانتوالتي،الهجري

و)توماس(سميث)جونالقسيسان:أسسهاوقد،الإنجليكانيةالكنيسةعن

عنبالغلإنسانواعيةحركةيكونأنيجبالتعميدأنالمعمدانيونويؤكدهيلويس(.

نأبدلابل؟الرأسفوقسكبهأوالماءفيبالرشيكونلاالتعميدوأنواختيار،ارادة

12صا:المسيحيةوالمذاهبالفرقانظر:.الماءفيالكاملبالانغماسيكون 1 -Y Y.
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يةالتنصي!بيةالم!الفضلائيات46

منهاالأكبربالقدراختصتالإفريقيةالقارةأنإلا،العالممنمختلفةأنحاء

تعملالتنصيريةالإذاعيةوالهيئاتالمنظماتهذهنجد.الخصوصوجهعل

مخططة،أهدافوخدمةبينهافيماالتكامللتحقيقوالتخطيطالتنسيقعلى

التنصيريةالاتصالوسائلمعمتكاملبتنسيقتعملكذلكونجدها

كلتأتيبحيث،والمرئيةالمطبوعةالتنصيريةالموادمختلفتنتجالتيالأخرى

،الأخرىعنضروريابديلاأوتأكيداأوأستكمالاالوسائلهذهمنواحدة

الكتبتقدمالتنصيريةالإذاعأتمنالعديدنجدالنحوهذأوعل

المستمعين،لجمهوروهداياجوائزشكلفيوالنشراتوالمطبوعات

منالمحطةتقدمهمامعتتناسقخطةوفقأعدتقدالكتبهذهوتكون

النصوصهيالأحيانبعضفيالكتبهذهتكونبل،وبرامجمواد

)1(.الإذاعيةالبرامجلبعضالكاملة

التلفزيوني:البث:الثانيالنوع

الإعلاميةالوسائلأخطرمن-الفضائية-والقنواتالتلفزيونيعتبر

ويثيرالانتباهيجذبمما،والحركةوالصوتالرؤيةبينيجمعلأنهأئرأ؟

وقوعها،زمنالأحداثالفضائيةالقنواتوتقدم.غيرهمنأكثرالحواس

التنصير:إذاعاتحولاستطلاعيةدراسةوإنظر:o1-V1?التنصرية:الإذاعات)1(

)-VO,,fA22.2-هوص
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47يةالتلصي!بيةلم!االففلائيات-

هذهاستغلالعلىالمنصرونحرصلذاجدا)1(،كبيرفيهاالتشويقوجانب

)نورقناةذكرتوقد.الدينيةرسالتهملإيصالمنهاوالاستفادة،الوسيلة

أهمهوالتلفزيونإنبثها:علىسنتينبمروراحتفالهافيالفضائيةسات(

عنالكنيسةتتخلىأنيمكنولاالحاضر،العصرفيللعبشيروسيلة

إلىيهدفمشروععنالفاتيكانأعلنوقد)2(.تبشيريةكأداةالتلفزيون

بقاعستىإلىالمسيحتعاليمتنقل،تنصيرلةتلفزيونيةمحطةاكبرإقامة

ويعتمد،العاليةالإسلاميةالكثافةحيثواسياإفريقياولاسيما،الأرض

المباشر،التلفزيونيللبثكبيرةصناعيةأقمارثلاثةعلىأدائهفيالمشروع

2()3(.000لومين)مشروعبالمشروعوسمي

طريقتين:علىيعتمدونأنهموجدتالوسيلةلهذهالمتابعةخلالومن

الأولى:الطريقة

إخباريةكانتلسواءعامةقنواتداخلنصرانيةدينيةبرامجبث

مكتبةلجنةمنشورات)الكويت:اطالنجار،فهمي:المسلموالبيتالإعلامانظر:(1)

.ا.ا-ه40صهـ(:\504،البيت

مساء.م،5002أيار13سات،نورقناة2()

الأولجمادى،535)العدد:المنهلمجلة،الفيشاويد.فوزي:قادمونالمنصرونانظر:)3(

.03صهـ(،ا714والثايخا
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التنصي!ية-بيةالع!الففلائيات48

الشبابانتباهجذبإلىتهدفاللبنانية)LBC)1قناةفمثلا:،اجتماعيةأو

محسوبةالقناةهذهأنالمعلومومن.،..الشهواتإثارةطريقعنوالفتيات

)باتالمنصركانالأوقاتمنوقتوفي،لبنانموارنةلصالح

)3(.القناةهذهأسهممعظميمتلك()2(روبرتسون

؟النصارىسعائربعضوالأخرىالفينةبين)ح!ول()4(قنواتتظهرو

)1(

)2(

عبرام،699عأممارسشهرفيالفضائيبثهااللبنانيةالفضائيةالقناةبدأت

جميعتغطيتهاوتشمليرميا،ساعة24مدىوعلى2-ولعربساتالعربيالصناعيالقمر

حرب002.عامانظر:أوروبا،وجنوبدمافريقيااسيامنوأجزاءالعربيالوطنأقطار

.141ص(م9991،الشروقدار:)الأردناط،البكريشاكرإياد:الفضائيةالمحطات

الصهيونيةلنظريةتروجالتيالإعلاميةالمؤسساتقادةمنيعتبر:روبرتسونبأت

C.محطةصاحبوهو،المسيحية .B Nومحطةعامةتلفزةمحطاتثلاثعلىتشتملوالتي

القسمن(الأمل)نجمةتلفزيونومحطة(،الأمل)صوتإذاعةاشترىوقدراديو،

الهأمةهيإصائيلأنعلىالإعلامية)روبرتسون(فلسفةوتقوم(،أوتيس)جورج

الجامعية،المؤسسة)بيروت:اط،السماكمحمدالحر:الإعلامتبعيةانظر:،المفضلة

201-401.م(ص1991

.801صالحر:الإعلامتبعيةانظر:)3(

عبربرامجهاتبثعربيةفضائيةمحطةكأولشأ!ولالأوسطالثرقتلفزيونمركزبدأ)4(

هما:سعوديينلممولينملكيتهاوتعود،ام199سبتمرا8فيلندنمنالصناعيةالأقمار

وميزانيتهادولار،مليون035مالهارأسويبلغ،الإبراهيمووليدالإبراهيمعمد

عامةقناة(MBc1):قنواتأربععنعبارةوهيدولار،مليون06قدرهاالشهرية

كتابيأ،=المزجمةالأجنبيةبالأفلامخاصةقناة(MBC2)،العربيةباللغةتبثومنوعة
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94يةالثلصي!بي!العالياتالففلا!

فيصلاتهمنشاهدوكما،الصليبرؤيةمنتخلوتكادلاالبرامجفغالب

ForRicher)فيلمففيالبرامجبعض orPoorer)وهيالمحافظةالعائلةنرى

)1(.معهميؤدونهاالضيوفوحتى،الطعامطاولةعلىوهمالصلاةتؤدي

بعصابةعلاقتهابسببالسجنمنالمرأةخرجتاخر:برنامجوفي

أفرادكلقتلواصغيراطفلاعندهموجدتإليهموصلتفلما،كبيرة

منوالهربالطفلعلىالمحافظةفقررت،وبينهمبينهاالخلافودار،أسرته

مطاردتهمبسببالأرضعليهاوضاقت،ذلكفعلتوفعلا،العصابةهذه

وأنت.المشكلةهذهمنليخلصهاالكنيسةفيللراهبتلجأأنفقررتلها،

فيوالطفلالمرأةيظهرونوهمالعاليةالحرفةوبهذهالعملهذامثلتشاهد

فيالخلاصأناللاسعورفيسيرسخ،للكنيسةتلجأثمالحالاتأصعب

=(MBC3)الأطفالببرامجخاصةقناة،(MBC4)برامجعلىتحتويمنوعةقناة

عامانظر:.الإنجليزيةاللغةعنمترجمالبرامجهذهوأغلبولقاءاتوترفيهيةفكاهية

.11-9514:الفضائيةالمحطاتحرب5002

البرامجفكل،الاسلاميةالمجتمعاتتغريبفيتكمن(MBC)قنواتخطورة)نقلت:

حتى،الاجتماعيةوحياتهموشربهم!وأكلهملباسهموتعرض،الغربتضخمالمقدمة

الغربية.الحياةحبنفوسهمفيترىالأطفالبرامج

For:المترجمالفيلم(1) Richer or Poorer،4قناة 26 / V / 4 MBC2مساء.هـ،ا
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ية-التنصي!بيةالم!الفضلائيات

)1(.التعبديةالأماكنهذهمثل

ففي؟الخليجيةالقنواتبعضإلىيدخلغزوهمنر!أنالموسفومن

هذاوفي(،الغالية)صغيرتيمسلسلعرض-مثلا-2(ظبي)أبوقناة

صاحبكيدمنالأبناءيحفظحتىالعذراءلتمثالالتوسلرأيناالمسلسل

الانتحار؟البناتإحدىحاولتالمسلسلمناخرىحلقةوفي.المنزل

الأبعلمفلما،الفائقةالعنايةودخلت،تريدهلافتىمنتزويجهابسبب

نأنستطيعلا:الطبيبلهوقال،الطبيبوقابلالمستشفىإلىهرعذلك

هل:وقالوجههفيالأبفصرخ.بمعجزةإلاتنجوولنشيئا،لهانعمل

رغبتالذيحبيبهاأتىالعائلةمعاناةمنفترةوبعد!؟بالمعجزاتتؤمن

يشاهدوالأب،غيبوبةفيوهييحدثهاوأخذبجوارهاوجلس،منهالزواج

إنها!معجزةإنها:يصرخوالاثالفتىيدعلىقبضتفجأة،يحصلما

أجلها)3(.منيصليأنالفتىمنيطلبثم!معجزة

زاويةلهمفالنصارى؟التلفزيونمجألفي"أما:الديننورسوهيرييقول

مساء.هـ،ا25/2/7426ءكا!،قناة،Gloria:المترجمالفيلم(1)

بشكلإرسالهاالمتحدةالعربيةالإماراتلتلفزيونالتأبعةالفضائيةظبيأبوقناةبدأت)2(

عبرإرسالهاوإصلتئم-اول،عربساتالصناعيالقمرعبرام،299نوفمبرفيمنظم

.128ص:الفضائيةالمحطاتحرب002.عامانظر:.ول-2عربساتقمر

مساء.هـ،ا6142//01،ظبيأبوقناة(:الغالية)صغيرقيالمدبلجالمسلسل(3)
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51يةالتنصي!بيةلم!انياتالفضلا-

برامجهمفيهايبثونالإقليميأوالمركزيالحكوميالتلفزيونفيرسمية

بهذا،يكتفوالمبل،للمسلمينيعطىلماممائلةزمنيةمساحةفيالتنصيرية

تنتجالتلفزيونيللانتاجإستديوهاتبإنشاءقامواإمكانياتمنلديهموبما

وهذه.المسلمينتنصيرهوالنهائيهدفها،بدقةلهامبرمجخاصةبرامج

الأخرىالأهليةالتلفزيونولمحطاتالحكوميللتلفزيونتباعالبرامج

--التلفزيونالخطيرةالوسيلةهذهعبرالبثإلىطريقهالتجدزهيد،بسعر

1(.)"المشاهدينملايينليتلقاها

الثانية:الطريقةاما

النصراني.الدينونشرالتنصيرلغرضمستقلةفضائيةقنواتإيجادفهي

حيثم991اعاممنذتنصيريةقنواتإنشاءفيالمنصرينتنافسوبدأ

رسميأألسستحيث7()ساتقناةوتلتهالوميار(،)تيليتلفزيونانطلق

سات()نورقناتاانطلقتم3002عاموفيم،ا5RAسنةمننوفمبرفي

انطلقتم5002عاموفي،الحياةوقناةلوميار(-،)تليلمؤسسة-التابعة

)الشفاء(،وقناة(،)الكرامةوقناة(،)المحبةقناة:هيتنصيريةقنواتثلاث

هذهمحتوىأنونجد،القنواتمنلمزيدالمنصرينسهيةانفتحتوهكذا

منطلقمنيأقيالاجتماعيةللظواهرعلاجهمحتى،خالصدينيالقنوات

)الجأمعةماجستيررسالة،الديننورسوهيريأندونيسيا،فيالإعلامووسائلالتنصير(1)

77.صهـ(،ا04-45415الإسلامية
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ية!الثلصي!بيةالعاالف!ائيلات52

والبحث.الدراسةمحلهيالقنواتوهذه،ديني

حسبوعلى،العربيةباللغةناطقةفضائيةقنواتعدةأنشؤواوقد

نوروقناة،الحياةوقناة7،ساتقناة:هيقنواتثمانيبلغتأنهااطلاعي

الشفاء.وقناة،الكرامةوقناة،المحبةوقناة،الروحقناة،معجزةوقناة،سات

7(،)ساتقناة:هيقنواتأربعالدراسةحدودفيالتيوالقنوات

(.)معجزةوقناة(،سات)نوروقناة(،)الحياةوقناة

الاختصار:منبشيءعنهافسأتحدثالأخرىالثلاثالقنواتأما

لىلم؟!9!!:)المحبةقناة-ا

القبطمةالكنيسةعليهاتقوم،تنصيريةعربيةفضائيةقناةوهي

بتمويلهاويقوم،م41/11/5002فيبثهابدأتمصر،في)1(الأرثوذكسية

عنانفصلتوقد،النصرانيةفيالثلاثالرئيسةالكناشإحدىهي:الأرثوذكسية)1(

مستقلةكنائسعدةفيوتمثلتام،540عامنهائيبشكلالغربيةالكاثوليكيةالكنيسة

الأبعنمنبثقةالقدسالروحبأنالإيمانويجمعهمعليهأ،رومابابابسيأدةتعترفلا

المعتقدمستقيمة:بمعنىارثوذكسيةوتدعى،المسيحطبيعةفيبينهمخلافوعلى،وحده

الشرقية.الكنيسةعليهايطلقولذا،المشرقفيأتبأعهاويتركز،الأخرىالكنائسمقابل

.2583/:الميسرةالموسوعةانظر:

المرقصية=الكرازةوسائرالإسكدريةالبطريركئة:تسمىمصرفيالقبطيةالكنيسةأما
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orيةالكلصيابيةالم!الفضائيات!

اللجنةوأوكلتالمهجر،وأقباطمصرداخلالأقباطالأعمالرجال

إلى)أغاب(قناةعلىوالإشرافالتنفيذبالفضائياتالخاصةالمجمعية

اللغةفيالمحبة:أغاببكلمةوتعني.العامالأسقفبطرسالأنبا

)1(.القديمةالمصربة

الآتي:فيتتمثلأهدافهمانويذكرون

والرعويةالروحيةالرعايةتقديمطريقعنالمسيحيالوعينشر(ا

والخارص!.مصرفيللأقباط

والعالم.مصرفيالأمباطبينووصلربطصلةتكوين2(

بهوالتعريف،وفنونولغةتاريخمن،للكنيسةالقبطيالتراثنشر('

عليهالمحافظةعلىوالعمل،العالمفيالمسعحيينولجميعأبنائنالكل

!هاحيائه.

عنتسجيليةبرامجتقديمطريقعنمصرفيالدينيةالسياحةدعم(4

كلمةأما.ملايينثمانيةبنحورعاياهاوتقذر،القاهرةومقرها،الأرثوذكسللأقباط=

63،:المسيحيةوالمذاهبالفرقانظر:.القديمةالمصريةاللغةفيمصري:فتعنيقبطي

.89:الميرةالأديانوموسوعة

عي:ببالبريطانيةالاذاعةهيئةوموقع"،p.سح!//:aghapy.tv:القناةموقعانظر(1)

+.http:// news. bbc. co. tsae_elddim/cibara/ih/ku news/ newsid 443/0004434 41 1.6 st
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ية-التنصي!بيةال!الفضائيات54

لمصر)2(.المقدسةالعائلةورحلةالأثريةوالكنائس)1(الأديرة

الصناعيالقمرسركةإدارةموافقةعلالحصولفيالقناةفشلتوقد

الأمريكيالقمرعلىبثهاوبدأت،خلالهمنبالبثسات()نايلالمصري

4قمر)12علىالقناةوتشاهد()3(.21)تلستار M(Telstare).

الم!م!قناة

Alkarma)الكرمةقناء-2 TV:)لا!ءدوفى

ساعة42مدىعلىأمريكامنتبث،تنصيريةعربيةفضائيةقناةوهي

بثهابدأت.والمكسيكوكندا،أمريكا،فيللعربموجهة،الأسبوعطوال

.م5052أكتوبرمنتصففي

مصريأعمالرجلوهوإستيفانوس(،)صمويلالكرمةقناةيملك

أمريكا.إلىهأجرالأصل

الرهبانلإقامةتعدواحد،جغرافيحئزيضمهاالتيالمبانيمجموعةأوالمبنىهوالدير:()1

كذلكاللفظةوتطلق،الدينوخدمةللعبادةحياتهمكزسواالذينالمتنسكينوالراهبات

.522:صالميسرةالأديانانظر:موسوعة.الراهبصومعةعلى

=newlang:القناةموقعانظر)2( arabic؟http:// www. aghapy. ty/ aghapy/ index. php.

الوطني:المرصدموقعانظر)3(

=e article& sid5!بم(op= modload& weN=eman؟http:// marsad. watan. com/ modules. php

=0191

=newlang:القناةموقعانظر(4) arabic؟aghapy. tv/aghapy/ index. php"://سا.ht.
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55يةالتنصي!بيةالم!الففلائيات-

القناةوتقومدولار.ألف04إلىسهرياالقناةتشغيلتكلفةوتصل

إضافة،الإنجليزيةباللغةبعضهايذاعوالتي،الأطفالبرامجبعضبعرض

والعراقية،،المصريةباللهجةالقناةتذيعهاالعيالعربيةالبرامجإلى

1(.)لسوريةوا،نيةللبناوا

في:رؤيتهاوتتمثل

.العربكلإلىالمسيحرسالةنشر(ا

تعاليمعلمستندةصحيةعائليةعلاقةبناءعلىتساعدبرامجتقديم2(

.المقدسالكتاب

والمجتمع.والعائلاتالأفرادبينالمقدسالكتابقيمنشر3(

5Intelsatقمر:علىالقناةوتشاهد Americas.

:(SpiritChannel)الروخقناة3-

ساعة،42مدىعلىبريطانيا)2(منتجث،تنصيريةعربيةفضائيةقناةهي

ألف58لمبلغوتحتاجاستمرارها،تهددماليةأزماتمنالقناةوتعاني

.pgc-lb:أنطاكبةبطريركيةموقعانظر(1) org/ arabic/Faith3. shtml."سح!//:5،أ.

الصناعية:للأقمارالأوروبيالدليلموفعانظر)2(

-300&&=lcnum pays=& num_ genre=&13nu؟.www//:ptth kingofsat. net/ ar/ find2. php

.num- standard=& ordre= freq!ص!جcp+-
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ية!التلصي!بيةال!لدضائياتا56

بثها)1(.فيمستمرةلتبقىشهريادولار

.Hotbirdالقمر:6علىالقناةوتشاهد

الشفاء)2(:قناة4-

م5002عامينايربدايةفيبرامجهابثبدأت،تنصيريةعربيةقناةوهي

من:كلتأسيسهافيواسترك،ساعة42مدىعلى،الأوروبيالقمرعبر

وأبلبنانيةأممنفلسطينفيولدالذيحن(بني)د.القسخدمات

مع(كراوتش)د.بولأسسهاالذيB*تلفزيونوسبكة،الأصليونافي

0056منأكثروزوجته(كراوتشبول)د.أنشأوقد(،)جاتزوجته

مععددة.بلغاتصناعيقمر54علىيزيدوما،محطة

لتحقيقهما:تسعىهدفينلهاأنالقناةوذكرت

العظمى،المسيحإرسالية)تحقيقتريدأنهافذكرت،تنصيريهدف-ا

لكلالسارةالأخبارنشر:أيكلها،للخليقةبالإنجيلالكرازةوهي

إنسانكل)ن،العالموحولالأوسطالشرقفيالعربيةباللغةالناطقين

فييعتبروالمعصيةالإثمقيودمنلهومحررالحياتهمخفصاالمسيحيعرفلم

فيهنااللهعنالدائمالانفصال:أي،الأبديالوتإلىيقودهروحيمرض

)زبدل(:موقعوانظر،http.سحدا//:spiritChannel.ول:القناةموقع:انظر(1)

.1372=threadid؟zaidal. com/2291/showthread. php!سح.://hp

W:الرابطعلىالقناةموقعانظر)2( W .W Thehealingchannel.org.
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57يةالكلصي!بيةالماالفضائيات!

الإنسانسفاءالشفاء،إلىهيكلنافحاجتنا-أيضا-.الاخرةوفيالحياةهذه

الناطقينتنصيرهولهمالأولالهدفإذنوجسدا(،وروحانفساالكامل

العربية.باللغة

الطعام)تقديمتودانهاالقناةفذكرت،النصارىعندالإي!انتعبيت2-

روحيا(.وللبالغين،الإيمانلحديثيالروحي

الإنترنت:شبكةالفالفة:الوسيلة

العالممستوىعلىالانتشاربسعةتتميزالتيالإنزنتسبكةظهورمع

العالم،لتنصيرالشبكةهذهاستغلالفيالتفكيرالتنصيرمنظماتبدأت

يعقدوالذي(الإنترنتعبرالعنصير)اتحادبإنشاءم7991عاموقامت

علىوالقائمونالتنصيريةالإرسالياتممعلويحضرهعاماسنويامؤتمرا

لاستخدامالسبلأفضللدراسة،الدوليةالشبكةعلالعنصيريةالصفحات

التنصيرية.الدعوةنشرفيالإنترنتإمكانات

المواقعالافالإنترنتشبكةخلالمنالكبيرالتنصيريالنشاطهذاأثمروقد

فالإحصائيات،المراتبعشراتالإسلاميةالمواقععددتفوقالتيالتنصيرية

،%0021بمعدلالإسلاميةالمواقععنتزيدالتنصيريةالموأقععددأنتؤكد

نسبةتحتلحيثالإنترنتفيالعليااليدصاحبةهيالمسيحيةالمنظماتوأن

معفيتساوونالمسلمونأما،اليهوديةالمنظماتوبعدها،المواقعمن62%

الشبكة.مواقعمن%9عنيزيدلاوالذيالمواقععددفيالهندوس
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oAية-الثلصي!بيةالع!الفضلائيات

صعبتحدأمامالمسلمينوتضمعالخطر،ناقوستدقالأرقاموهذه

بالشكلدعوياالإنترنتسبكةلاستغلاليدخلوهأنيجبوسباق

)1(.المتناميالتنصيريالخطرهذاومواجهة،المطلوب

المواقعأبرز:بعنوانسعودالملكجامعةفيتحليليةدراسةوأجريت

الباحثةوقسمت(،)الإنترنتالعالميةالمعلوماتسبكةعبرالتنصيرية

)2(:مواقعثلاثةإلم!المواقع

وأجنبيأ.عربياموقعا36منهاوذكرت:للنصرانيةتدعوالتيالمواقع-ا

منهاوذكرت:للنصرانيةوتدعوالإسلامفيتطعنالتيالمواقع2-

وأجنبيا.عربياموقعا12

مواقع.8وذكرت:وقراءتهالمقدسالكتابنشرتدعمالتيالمواقع3-

)3(:رئيسيةمواقعثلاثةحولالدراسةوكانت

Islam)الإسلاممراجعة:موقع-ا review.com).

1)المسلمالجنديمجلةزيد،أبومحمودأحمد:الإنترنتعبرالتنصيرانظر:)1( 18 .,: u،

75.صهـ(ا425الحجةذو

محمدإنعام:تحليليةدرإسة()الانترنتالعالميةالمعلوماتسبكةعبىالتنصيرلةالمواقعأبرز:انظر)2(

.06-54صهـ(ا425،التربيةكليةسعود،الملك)جامعةماجستيررسالة،العقيل

.Y11-11ص:السابقالمرجع)3(
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يةالكلصي!بيةالم!الفضائيات-

Muhammad)يةلمحمدا:موقع-2 danism. com.)

95

.Answering-islam)الإسلامعلىالرد:موقع3- oeg).

الموقعوأهداف،بالموقعأمور:التعريفثلاثةدرستموقعكلوفي

عليها.يعتمدونالتيوالمصادر،ومنهجه

يلي:فيماإجمالهانستطيع،المواقعهذهأهداففيالتأملوبعد

.الإسلامعن-النصارى-خاصةالناسوصدالإسلامانتشاروقف-ا

حولوالشكوكالشبهاتإثارةطريقعنالمسلمينإيمانإضعاف-2

.!محمدونبوة،والقرآن،الإسلام

وعقيدتهم.دينهمعنوزحزحتهمالمسلمينتنصير3-

لهم،ضخمةهائلةمكتبةتوفيرحيثمن؟ودعمهمالمنصرينخدمة-4

وفهارسومصادرومراجعكتبمنالمنصريحتاجهماكلتحوي

التيالشبهاتعلالردوكيفية،النصرانيةإلىالدعوةعمليةلهتيسرومواقع

)1(.بعقيدتهمتحيط

،البالتوكلغرفأستغلالهمالإنترنتفيوسائلهمأخطرومن

ويلعنونهرص!بالنبيعلانيةويطعنونفيها،يتحادثونغرفالهمأنشؤوافقد

العلمأهلمنكانفإن،المسلمينبعضيحادثهموقد،دينهويشتمون

.902وص)frc?-1ص:السابقالمرجع(1)
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ية-الكلصي!بيةالماالعفلائيات06

يستدرجونهفإنهمالمندفعينالمسلمينعامةمنكانإذاأما،طردوهالشرعي

الاسلامي.الدينفيمطعنامداخلاتهمنليجعلوا
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ية!الكلصي!بيةالم!الفعلانيات!

التنصكيلأالعربيلأالفضانهاقخمطورة

وسيلةوهيأثرا،الإعلاميةالوسائلأخطرمنالفضائيةالقنوات

يتفاعلفهوويشعر،ويفكروشممعيشاهدلهاالمتابعلأن؟فاعلةاتصال

كلالميدانهذافيتسابقوقد.أخرىوسيلةأيمعتفاعلهمنأكثرمعها

إثارةاستطاعواالشهواتفأهل،الاخرينبهايقنعأنيريدرسالةصاحب

حشدواالأديانوأهل،بدعتهمتزيينفيتفننواالبدعوأهل،الناسمنفئة

دينهمفعرضوا؟المنصرونهؤلاءمقدمةفيويأتي،دعوتهملنشرجموعهم

جمعاء.الإنسانيةلمشاكلالحلأنهعلى

والمجتمعالمسلمالفردعلىكبيرةخطورةالتنصيريةالقنواتولهذه

تسعىالتيالأهدافخطورةمنالقنواتخطورةوتنبع،بكملهالإسلامي

يلي:ماالئنصيريةالقنواتخطورةجوانبومنلمحقيقها،

الفضائية:الفنواتانتشار-ا

نإحتى،اليسيرةالأمورمنباتالفضائيةالقنواتعلىالحصولإن

والنفس.حياتهمفيالضرورياتمنجعلوهالمحدودالدخلأصحاب

عليهاأسهلوهو،وبرامجومسلسلاتأخبارمنيعرضماتحببطبيعتها

وحبالقنواتاقتناءسهولةعندنافاجتمع،فقطالسماعأوالقراءةمن

منيعرضلماأسيراالمشاهدتجعلانوالمحبةالسهولةوهذهمشاهدتها،
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ية-التنصلي!بيةالم!الفضائيات62

للثقافةالرئيسةالمصادرمنالفضائيةالقنواتوتعتبر.وتصوراتأفكار

الكافيةالالةيملكونلاالمشاهدينمنوالعديديتابعها،ممنكثيرعند

شهوةأوبالمشاهد،تعصفسبهةتأتيفقد،والمعتقداتالأفكاربينللتميز

مرارتها.ويذوقنارهايصلى

دينالهوتعرضدينهفيتشككهقناةالمسلميتابععندماالخطورةوتزداد

يعرضفيماالأمربدايةفييقتنعونلاقدالحمد--ودلهالمسلمينفأغلبعنه،بديلا

بالئه.-والعياذمقتلافتصيبالشبهإحدىقلبهفيتقعقدلكن،طعونمن

:الشبهاتمنكثيرعلىاحتواؤها2-

فطعنوا،الإسلاميالدينإلىورماحهمسهامهمالمنصرونوجه

بالنقصالكريمالقرآنواتهموا!،نبيهرسالةبصحةوشككوا،بعقيدته

والاخرالحينوبين،البرامجمنالعديدالغرضلهذاوقدموا،والتحريف

الإسلامي.الدينيستهدفجديدابرنامجانرى

تمكنفإذا،دينهمفيالمسلمينتشكيكالتنصيرخطواتأهممنوإن

أنهعلدينهميعرضونوهم.اليقينعنصاحبهبحثالقلبمنالشك

الشبهاتمنالجارفالسيللهذامشاهدتهعندوالمسلم.واليقينالحق

إجابتها،عنألاخرينبسؤاليبدأثمصحتها،ومدىفيهابالتفكيرسيبدأ

بضاعتهمالذينالمسلمينمنحولهمنيسألوقد،العلمأهليسألفقد

قليلة.العلممن
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Irيةالتنصي!بيةالع!الفضائيات-

حصيلتهموفي،بدينهمتمسكهمفييتفاوتونالمسلمينأنالمعلومومن

فيتربىمنالقنواتهذهيشاهدفقدفيها،عاسواالتيالبيئةوفي،العلمية

النصارىيخالطمنيشاهدهاوقد،الدينبمبادئالتمسكعنبعيدةبيئة

بينيفرقلاالذيالجاهليشاهدهاوقدلجوار،أولوظيفةأولنسبإما

وعلمهاتفكيرهافيمتفاوتةالمستهدفةالشريحةفإذن.السماويةالأديان

مستوىعلاعتماداالقنواتهذهشأنمنالتقليلالخطأومنوبيئتها،

اسماللاسلامينتسبمنيشاهدهافقد،العربيةالبلادبعضفيالتدين

هذافيونحن،دينهتبديلفيقناعتهتزدادالشبهاتلهذهسماعهوعند

مننقللأننريدلاوبالمقابل،القنواتهذهأثرتضخيمنريدلاالمحور

الدين.وتبديلللانحرأفقابلةالناسمنشريحةلأنشأنها؟

لاعتناقالصريحةدعوتهمنأشدبدينهالمسلمتشكيكخطورةإن

الصريحةوالدعوة،الصريحةالدعوةعلىسابقةخطوةفالتشكيك،النصرأنية

والقنوات.الدعوةتلكقبولعنمنيعاحاجزأستكونبدينهللواثق

التشكيك،فيالمتخصصة؟القنواتفمنبعضا،يكملبعضهاالتنصيرية

فيفالمتشكك-،السلام-علي!المسيحأتباعإلىبالدعوةيكتفيمنومنها

عنويجيبرغباتهيحقة!دينعنبحثسافيةأجوبةيجدلمإذادينه

.الأخرىالقنواتبهتعتنيماوهذا،تساؤلاته

المسلمين:بينالشبهاتتناقل3-

،غيرهإلىالمشأهدتتجاوزقدالقنواتهذهفيالمطروحةالشبهاتإن
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ية!الكلصيابيةالطالفضائيات64

فتعداول،الناسعامةمناخرينعنهاوشمألشخصالشبهةيسمعفقد

بينالشبهاتتناقلإنواحد.لهاوالرائيعدةأشخاصبينالشبهه

منه.فتنالالقلبمريضإلىالشبهةتصلفقد،خطورةيزيدهاالمسلمين

،والفكريالعلميالمستوىمختلفة-أسلفت-كماالمستهدفةفالشريحة

منومنهمالأساسعة،أصولهإلاالإسلاممنيعرفلاالذيالجاهلفمنهم

فبعضاخر،دونمجتمعفيتستعرقدالشبهاتوهذه،الأصولهذهيفقهلا

الآخروبعضهافيها،المنتشرالجهلبسببالشبهاتلتلقيقابلةالمجتمعات

موضوعففيتبثها،التيالقناةوينتقديحئقرهاقدبلاليها؟يلتفتلاقد

تلقعهموطريقةالمستهدفةالمجتمعاتطبيعةنستحضرأنبدلاالشبهات

.الشبهاتلهذه

المسلمين:بينالتنصيرخطورة4-

علكبرىخطورةيشكلالمسلمينلتنصيرالتنصيريةالقنواتمحاولةإن

لغيررسالتهالنشرحثيثةسعتالقنواتفكل،الإسلاميالمجتمع

فالمسلم،العرضطريقةفياختلافهامع،المسلمينوخصوصاالنصارى

غاياتها.منوتنصيرهلها،هدفااصبح

وغيرهاالكاملالصحيحالدينأنهاعلىالنصرانيةتن!ثرالقنواتوهذه

الحقيقةوالسعادة،تعاسةتدفعولاسعادةتجلبلا،ناقصةباطلةأديان
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65يةالكلصي!بيةلم!االفضائيات!

المسلمللمشاهدويحببون-زعموا-.النصرانيةالديانةفيإلاتوجدلا

ويعرضون،فيهويطعنونالإسلاميبالدينويبغضونه،وعقائدهمأصولهم

وهوالمتنصرويظهر،يحتذىأنينبغيالذيالأفضلالمثالأنهعلىتنصرمن

عليهوالسرورالفرحويرى،الإسلامفيأمضاهاالتيالأيامعلىيتحسر

النصرانية.حياتهعلثنائهعند

واستقطابأفقيا،انتشارهالتوسيعورجلهابخيلهاالقنواتهذهسعت

لها.والدعوةالكنيسةلخدمةوتوظيفهم،المسلمينمنممكنعددكثر

يريدمنكلويبغضون،لمخططهممتيقظونالحمد--ودثهوالمسلمون

وشرعهم،عقيدتهممنينتقصأنلأحديسمحونولا،دينهمعنردتهم

بينهم،الفرديةالفروقنراعيأنينبغيالمسلمينبإخوانناالثقةهذهومع

فيلهاكانضالمنكلمةفرب؟أعمارهموتفاوت،بلدانهمواخنلاف

.الردىمهاويفيفتلقيهالقلبمنتتمكنسبهةورب،مكانالقلب

.القنواتهذهيتابعأحدفيهايشكلاالمسلمينتنصيرمنوالخطورة

دعاتهم:لكلامسماعهوبينالمسلمبينالحواجزكسر5-

على"فضلتح!:اللهرسولقال.الأديانخاتمهوالإسلامدينإن

ليوأحلت،بالرعبونصرت،الكلمجوامعأعطيتبست:الأنبياء

كافة،الناسإلىوأرسلتوطهورا،مسجداالأرضليوجعلت،الغنائم
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ية-التنصي!بيةالع!الفضلائيات66

نزلالذىتبارك)قال-تعالى-:كماعالميةودعوته")1(،النبيونبيوختم

:وقال(،ا:الفرقانأ!نذيراللفلمينليكونءعبدهعلىالفرقان

لناساأتحثرولبهنونذيرابشيراللناس!افةإلاأزسلنكومآ)

اللهرسولإنىلناسايأيهاقل):وقالأسبأ:28،،!يقلموتلا

يحىءهوالاله!لآرضوالألسفواتاملكلهولذىاجميعالي!مإ

بأدلهيؤمىالذىالأمىالنبىورسوبىبآدله!امنواويميت

:وقالالأعراف:158(،أ!تهتدوتلعلكتمواتبعوهءو!لمته

منا،خرةفىوهومنهيقبلفلنديناالإشغغيريبتغ)ومن

185.:عمرانآلأ!لخشرينا

نأبناوحرفيوالسود،والبيض،والعجمالعربدينالإسلامدينإن

ويحرمبل؟المحرفةوالشرائعالعقائدنتبعأنلنايجوزولا،بتعاليمهنتمسك

فىعلت!ئمنزلوقد)-:-تعالىقال.كتابهمفيوالقراءةلدعاتهمالسماع

تقعدوافلابهاوشتتقزأبهايكفراللهءأيتسمقتتمإذأأقأتكتت

جامعأدلهمثله!إنإذأانك!غترهتحدلمجافىيخوضوامعه!حتى

.،041:النساءأ!جميعاجهنمفىتكفرينواالمنفقين

523،:برقم،الصلاةموضعالمساجد:باب،الصلاةومواضعالمساجد:ك:مسلمروإه(1)

1(/.)371
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67يةالتلصي!بيةلح!انياتالففلا-

للمسلمفتعرض،المنيعالحأجزهذاكسرمحاولةالقنواتهذهوتأتي

منبرنامجيخلوولا،وجذابمنوعبشكلمختلفةبصوروالإنجيلالتوراة

المسلمويرى،المقدسالكتابمنفقراتيتضمنوهوإلاالبرامج

بيوتافتحتفالقنواتوسرأئعهم،عقائدهملبعضوتوضيحهمتفسيرهم

جاهدةعملتدولأخزاقواستطاعت،المنصرينوجوهفيموصدةكانت

حدودداخلالمسلمينلعقولغزوهافوصل،التنصيريالمشروعلمقاومة

فيوتزيينهلدينهمتقريرهميرىأنالمشاهدفيستطيع،الإسلاميالعالم

عندمافألمشاهد،الحياةلمتغيراتكحلالإنجيلوطرح،المسلمينقلوب

الأولى،الخطوةتجاوزفقدالقنواتهذهفيالمقدسالكتابويسمعيرى

؟مباشرةيقرأهلافلم؟معاصرةإعلاميةوسيلةطريقعنوسمعهقرأهفإذا

القنواتتسهلوقد!؟القنواتهذهمتابعتهبمجردزالالشرعيفالحاجز

هذاتعرضلمواقعإحالتهأوالمقدسالكتابمننسخةبإرسالالمهمة

الطرقوعبدتالأبوابفتحتالتنصيريةالفضائيةفالقنوات.الكتاب

وسماعهالمقدسالكتابعلىالمسلماطلاعسبيلفيالمسافاتوقصرت

المنصرين.لتوجيهات

:النصارىنفوسفيالضلالتعميق6-

الديىإن)-تعالى-:يقول.الأمملكلعامةالإسلامدعوةإن

مابغدمنإلااتكتبأوتواالذيىاختلفوماالإشلصأللهعند
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IAية-الكلصيابيةالم!الفعلائيات

سريعاللهفإتاللهئايتيكفزومنبتنه!بغئااتعلصجآءهم

شلنمأقيغتريبتغومن):--تعالىوقال(،91:عمرانآلأ!تحسابا

:85(.عمرانالأ!اتخشرينمنا،خرةفىوهومنهيقبلفلندينا

لننقذهم،النصارىهؤلاءتجاهالعظيمةبالمسؤوليةنشعرالمسلمينونحن

القنواتهذهخطورةومنالنور.إلىالظلامومن،الهدىإلىالعمىمن

والقنوأت.الحقالدينعنوابعادهمهؤلاء،نفوسفيللضلالتعميقها

الإيمانتثبيتجاهدةتحاولفهيعموديا؟تأثيرهايتسعأنقررتالتنصيرية

تعاليممنفيهوماالمقدسالكتابوتعليمهم،أتباعهقلوبفيالنصراني

الكتابمعالتعاملفيالمثلىالطريقةعلىوتدربهم،وأخلاقوقيمومبادئ

التيالأساسيةبالعقائدإقناعهممحاولة،فهمهعسرمالهموتشرح،المقدس

وغ!يرها.والفداءوالصلبكالتثلعثالنصرانيةعليهاتعتمد

والمناقضةالباطلةالعقائدغرسفيجلدهميرىعندماليتألمالمسلموإن

بهذهمتعلقةأخرىخطورةفإنالمسلمبهيشعرالذيالالمهذاومع،للعقل

التالية:النقطةفيتتضحالخطورة

وتزويدهم،الدعاةوتحريج،المسلمينلننصبرالنصارىنوجعه7-

دعوتهم:يخدمكا

لصالحالنصارىتجييشعلالتنصيريةالفضائيةالقنواتحرصت

ل!يمانغرسهمخلالومن،بلادهمفيللتنصيردعاةوتخريجهم،الكنيسة
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96يةالكنصي!بيةلم!الفضائياتا-

والكرازةالكلمةنشرفيأتباعهمرغبواالنصارىنفوسفيالنصراني

كيفيةفيالبرامجوقدموأ-،السلام-عليهالمسيحلتعاليماستجابةبالإنجيل

واحتياجاتظروفاستغلالعلالزكيزوكان.للنصرانيةالمسلميندعوة

،الأتباععلىالأمرتسهيلوحاولواالتنصير،فيهامةوسيلةالمسلمين

أمانةيحملنصرانيفأي،كنيسةأوهيئةأوسخصعليتوقفلافالتنصير

يجدلموإذا-،يدعون-كماالأمملجميعوالسلامالحبرسالةتبليغ

ألاخرينيدعوكنيسةبيتهمنيجعلأنفلهمنهبالقربكنيسةالنصرأني

لهفوفرواالجديد،للمنصراحتياجأيالقنواتهذهوتحملتلحضورها.

وأعطوه،وسمعيةمرئيةوأشرطةكتبمنيحتاجهوماالمقدسالكتاب

مستجداتلمعرفةمعهوتواصلوا،مهمتهفيتخدمهالتيالمواقعمنالمزيد

وتساؤلاته.استفساراتهعلوالإجابةالأمور،

عالميةتنصيريةهيئةنفسهامنجعلتالقنواتهذهانفيهناوالخطورة

عملهادائرةيوسعمما،يحتاجونبماوتمدهمالمنصرينالدعاةتخرج

الأقطار.كلفيوانتشارها

العنصيرية:والمؤسساتالمثعماهدبينوصلحلقةالتنصيريةالقنوات8-

والمؤسساتالمشاهدبينوصلحلقةالتنصيريةالفضائيةالقنواتتعتبر

التنصيرية،المؤسساتتقدمهاالتيالخدماتإلىينظرفالمشاهد،التنصيرية

للمشاهدوتبين،المقدسالكتابدارإعلاناتالفضائيةالقنواتفتعرض
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ية-الكنصي!بيةالم!تنياالففلا07

القنواتهذهفييعلنماوكثيراإليها.الوصولوكيفيةالدار،هذهخدمات

فيها،ماعلىويتعرفالمشاهدليزورهاالتنصيريةالإنترنتمواقعبعضعن

مراكزطريقعنالمشاهدينمشاكلحلفي-أيضا-القنواتوتسهم

للقنواتكبيرةخطورةوهذه،برنامجكلفيأرقامهاتظهرالتيالمشورة

طريقعنالتنصيريةوالمراكزالمؤسساتللمشاهدتقربفهي،التنصيرية

تقدمها.التيوالخدماتأهميتهاوبيانعنهاالإعلان

وتحفيزها:التنصيريةللهيعاتالمعنويالدعم9-

الإغاثيةالهيئاتجهودإظهارعلىجاهدةالتنصيريةالقنوأتعملت

الثناءوهذا،والمرضالفقرمنالإنسانلحمايةنشاطهمومتابعة،التنصيرية

تحقيقفيالاستمرارعلىكبيراحافزاوالمنظماتالهيئاتهذهيعطيالعاطر

تلكبركباللحاقعلالأخرىالهيئاتويشجع،التنصيريمشروعها

المختلفةالأنشطةعرضتإذاالقنواتوهذه.عملهافيالناجحةالهيئات

فتنقل،الأخرىوالمنظماتللهيئاتجديدةأفكاراتقدمفإنهاالهيئاتلتلك

بأنللالمحرادرسالةوتقدم،المجالبهذاللمهتمينوالتجاربالخبرات

لهم.الرسالةلإيصالالناسحاجةيستغلوا

الخاصة:الظروفوأصحابوالمحثاجينللمرضىخداعهم-01

خداعهموحاولت،وحاجاتهمالناسضعفالقنواتهذهاستغلت

طريقعنالفكرةهذهوعرضوا،النصرانيالدينفيوالسعادةالشفاءبأن

يجربأنالمرضىبعضيحاولعندما:هناالخطورةوتكمن،عديدةبرامج
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71يةالثلصي!بيةالع!الفضلائيات!

شيءبكليتمسكأنيريدكالغريقوالمريض،النصرانيالدينفيالعلاج

البيئةوفيالدينيتمسكهمفييتفاوتونالناسأن-سابقا-قررناوكما،ينقذه

تجدأنعسى؟الجميعلتخاطبالقنواتهذهوتأتيفيها.عاسواالتي

منالمخلصأنهاعلىالنصرانيةوعرض.الواهيةبأقوالهميتمسكجاهلا

.والسعادةالصحةفقدمنعلىكبيرةخطورةوالشرورالأمراض

:الحضاراتصراعنطريةتحققالتنصيرية-القنواتاا

(.الحضارات)صراعنظريةيحققباتجاهالتنصيريةالقنواتتسير

التمسكعلقدرتهاأثبتتوعميقةعريقةحضارةالإسلاميةالحضارةإن

وتتجه،السنينمرعلواجهتهاالتيالمدمرةالعواصفرغمبهويتها

الحضارةعلىوالمبطنالصريحالهجومإلىالتنصيريةالفضائيةالقنوات

ضدالمسلمينمنومهاجمةمقاومةالهجومهذاعنوسينتج،الإسلامية

الأعداء.تزييفمنلحضارتهمونصرةدفاعاالنصرانيةالحضارة

أنواعبكلوالطعن،الحضاراتبقيةعلالنصرانيةالحضارةفرضإن

تحمدلامأساويةنهايةإلىالبشريةسيقودالأخرىالحضاراتفيالأسلحة

عقباها.

الإسلامية:البلادداخلالأمن-زعزعة12

تضرمبأنكفيلةكافت(جرجس)ماركنيسةفيواحدةمسرحيةإن

حولالمتظاهرينالافتجفعفقد،والنصارىالمسلمينبينالعداوةنار
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vvية-الثلصلي!بيةالع!نياتالفضا

عننتجوقد،الإسلاميبالدينتستهزئمسرحعةعرضتلأنها؟الكنيسة

مسرحيةإن)1(.المتظاهرينصفوففيوالإصاباتالقتلىبعضالمظاهرة

الإسلامفيتطعنبقناةفكيفالأمنورجالالدولةأربكتواحدة

لحظة،أيةفيتنفجرتكادالموقوتةكالقنبلةالقنواتهذهإنمساء؟صباح

ومبطنصريحسبمنالقنواتهذهتقولهماإلىالمسلمونالتفتفلو

.والنصارىالمسلمونفيهايتواجدالتيالبلادبعضفيكارثةتكونربما

ويقام،نبيهويسبإلههويطعنعقيدتهتجرحأنيحبلابفطرتهالمسلمإن

كلهالعالمرأىوقد،مقدساتهعنالدفاعسبيلفيوالنفيسالغالي

الأوروبيةالصحفبعضأظهرتعندما!نبيهمعنالمسلميندفاع

كلفيالمسلمينثورةإن.ومستهجنةمشينةرسوماوغيرها--الدانماركية

؟كثيرةأضعافاتتضاعفقدمحدودةرسومبسبب!نبيهمعندفاعاالعالم

قدالمسلمينفعلوردة،باكملهالإسلاميالدينفيالقنواتطعنبسبب

عقباها.تحمدلاأمورإلىالسلميةوالمظاهراتالنفسضبطتتجاوز

البلادأمنزعزعةفيسبباتكونقدالتنصيريةالقنواتهذهإن،إذن

يتخذأنالإسلاميةالبلادفيالامنأمريهمهمنوعلى،والإسلاميةالعربية

التنصيرية.القنوأتهذهمنموقفا

لاجتماعي:االتغيير-13

الاجتماعي،التغييرحملاتمنحملةالتنصيريةالفضائيةالقنواتتعتبر

وغبرالنصارىإقناعإلىيهدفمنظمجهدعنعبارةالقنواتوهذه

/almoslim.net=698:المسلمهوقعانظر(1) figh_wagi3/print_R. cfm? id.سح!//:"ول؟.
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73يةالتنصي!بيةالح!الفضلائيات!

عنوالابتعاد،ل!نسانيةالسعادةيجلبكدينالنصرانيةبقبولالنصارى

سلوكياتتغيرأنتريدفهي،الخلاصدينتخالفلأنها؟الأخرىالأديان

الإسلامية.المجتمعاتوقعموأفكار

غيرتنصيرص!الى،لدينهمالنصارىإعادةإلىهدفتالقنواتوهذه

فمن،لأفقيواالرأسي:التوسعنوعييخدمانالهدفانوهذان،النصارى

النصرفيةيحملجيلعلىالحصولأهلهانفوسفيالنصرانيةتعميقثمرات

السيروأما،لدينهالاخريندعوةفييسهميجعلهمماوسعورا،وسلوكافكرا

لتكثير،النصارىغيرمنممكنعدداكثراستقطاببهفنعنيالأفقي

.دارهقعرفيالإسلامومزاحمةالسواد

خطرفإنلها؟مقاومهدونبثهافيالقنواتهذهاسعمرتماوإذا

اقتصاديثقللهميكونأنإلىلدينهشخصتبديلسيتجاوزالتنصير

يوضعأنبدلاالاجتماعيالحراكوهذاالبلاد،بعضفيوثقافيوسياسي

بهذينتحركهمومعالبلاد،بعضفيأقليةالنصارىفهؤلاء،الأعيننصب

وبهذهسوكتهم،وتقويةعددهمزيادةفيذلكيسهمقدالاتجاهين

وإذا،والخارجيةالداخليةالمجتمعسياسةفيكبيرأثرلهمسيكونالطريقة

ومحكومين!حكاماالمسلمينمصيرعنتسألفلاالنصارىبيدالقراركان

دورها!وتحجيماللهإلىالدعوةمصيرعنتسألولا
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يةالتنصي!بيةالم!لفضائياتا-

التنصيريةالعربيةبال!ائياقتعريف

75

وبرامجها:(7Sat)7ساتقناةأولا:

:بالقناةالتعريف

البلادإلىقبرصمنالعربيةباللغةتبثتنصيريةعربيةفضائيةقناةهي

تأسستوقدلزكيا.وبالتركية،لإيرانوبالفارسيةوإفريقيا،اسيافيالعربية

51Iسنةمننوفمبرفيرسميا Aم6991سنةبثها7()ساتوبدأت،م

فيأصبحتحتىالبثساعاتفيوتدرجت،الأسبوعفيبساعتين

مؤسسة52تأسيسهافيواسترك،الساعةمدارعلىتبثم4502عام

تقدمفهي،الشماليةوأمريكاوأوروباالعربيةالبلادمننصرانيةوكنيسة

أمامالطريقوتمهد،المنطقةفيالنصرانيةوالمؤسساتللكنائسكبيرةخدمة

فعاليتها)1(.منوتزيدنشاطاتهم

منها)2(:هامةأمورم1002عام7()ساتلقناةالسنويالتقريرفيوجاء

إلىترتفعأنويتوقعوندولار،ملايينبخمسةتقدرالقناةتكاليف.

نأالقناةموقعفيوجاء.القادمةالقليلةالسنواتفيدولارملايينعشرة

//:chttp:الانترنتعلىالقناةموقعانظر:)1( www. sat77()ساتلقناةالسنويوالتقرير

.بالقناةالتعريفيوالمنشور،م1002لعام

بلتمامأ،صحتهايعنيلاالإحصائياتهذهوذكرالتقرير.هذامننسخةعلىحصلت)2(

.م052العامتقريرهمفيجاءتكماأذكرها
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ية-التلصي!بيةال!نياتالففلا76

يأ،مصريجنيها00الواحدةالدقيقةوبثإنتاجتكلفةمتوسط

)1(.أمريكيادولارا52يعادلما

منواكثرموظفا،09بلغالقناةفيالموظفينعددأنالتقريرذكر.

متعاونا.06

نساء.%64و،رجالجمهورهممن%45أنذكركما.

فوق38%و،عشرةالثامنةدون%منهما6،أطفالالمشاهدينمن4%"0

معروفين.غير7%و،عشرةالعامنة

البريدطريقعن%21والبريد،رسائلعبىيكونالتواصلمن075%

الفاكس.خلالمن%2و،الهاتفطريقعن%اوا،الإلكتروني

المغربمنكلفيمشاهدالمليونونصفمليوناالمشاهدينعددبلغ.

غيرها.دونالبلادهذهعلأجريتوالدراسةومصر،والجزائر

الأوسطالشرقفيناميةكنسيةرؤيةلها"إنرؤيتها:عنالقناةوتقول

عاملة،للمجتمعخادمةبشهادتها،ملتزمةايمانها،فيثابتةإفريقيا،وسمال

".ثقافعهفيومساهمة،لخيره

الشرقوكنائسلمسيحينافذة"فتحبأنها:رسالتهاعنوذكرت

تلفزيونيةبرامجخلالمنيسوعللمسيحللشهادةإفريقياوسمالالأوسط

/sat7.com.4"ول:القناةموقعانظر(1) support/!الي/.*كح:."
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يةالثلصي!بيةالم!الفضائيات!

ا)1(.وتعليميةاعلاميةإلهامية،

vv

الموجهوتعتبرلصاحبها،الدستوربمثابةالرسالةأنالمعلومومن

فياستحضارهابشرطالصحعحالمسارإلىأرجعتهعنهاحادف!ذالأهدافها،

إليها،للوصوليسعىالتيالنهاثيةالصورةفهيالرؤيةوأما،الأحوالكل

)2(.وقيمهومبادئهأهدافهعنتعبرفهي

هي)3(:أهدافأربعةفيأهدافهاالقناةوحددت

وسهاداتهاوخدمتهاإيمانهافيوتئبيتها،المشتعةالنصرانيةالفئاتمؤازرة-ا

للمسيح.

دون،المحليةبلغتهمالنصرانيةالرسالةلسماعلمشاهديهاالفرصةاتاحة2-

اجتماعية.أمكانتثقافية،أجنبيةتأثيرات

نصرانيةنظرةبتقديموذلك،والتثقيفيةالتربويةالمحطاتدورتكميل3-

.المقدسالكتابيعلمهماضوءفيوالمجتمعالإنسانحولومتزنةساملة

كتابةمن7()ساتبرامجمن%58ف،المحليةالكنيسةإبداعإطلاق-4

///:ث!mocـ.سح.sat7:القناةموقعانظر(1)

مكتبة:)السعودية4ط(،كوفير.)ستيفن:فعاليةا!ثرللناسالسبعالعاداتانظر:)2(

5صم(3002جرير،

منه.نسخةعلىحصلتوقد7(،)صاتمناةعنتعريفيمنشورفيذكرتالأهدافهذه)3(
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.عربنصارى

الإنترنت:شبكةعلىالقناةموقع

وهو:،لهشعاراالقناةشعارالموقعيتخذ:الموقعشعار

والإنجليزية.العربيةباللغتين:الموقعلغة

الانترنت:سبكةعلىV()ساتقناةموقعنوافذأهموصف

وهي:،نافذة(13)الموقعفيالرئيسيةالنوافذعدد

مواعيد،الإرسالاستقبالبرامجنا،منعنا،اعرف،الرئيسةالصفحة

مجلة،المحطةتعضيدبنا،للاتصالمهم،رأيكالشهر،برامج،البث

روحية.تأملات،روحيةترأنيم،المفضلةموأقعنا،المشاهدين

يلي:فيماأهمهاعنوسأتحدث

ويوجد،الموقعنوافذفيهاويظهر)1(:للموقعالرئيسيةالصفحة-أ

الإعلانفمثلا:وبرامجها،القناةأنشطةبعضعنالإعلاناتمنالعديد

التيالبرأمجمواقعوعن)1(،الثالثسنودةللباباالأسبوعيةالمحاضرةعن

.sat7:القناةموقعانظر(1) com."س//:هول!.
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97يةالكلصلي!بيةالع!لفضائياتا-

تبثهاالتيالبرامجمواقعوعن)1(،الثالثسنودةللباباالاسبوععةالمحاضرة

متصل،لكلالمشورةتقدموالتيالمشورةمراكزعنوالإعلان،القناة

بعرضالبدايةوقبل.العالمأنحاءجميعفيالمراكزهواتفالموقعلناويوضح

:العبارةبهذهالموقعبدأالمراكزهذه

يزيعز/تييزعز)

حزن،منفيهماعلىالقلبأغلقناكم

فينا!الأمليخنققيدااليأسمنفجعلنا

هموما،أزاحتمحبنصيحةمنوكم

أغانينا!صوتيرفعالفرحفعاد

نأالقادروهو...المجربينيعينأنيقدرمجرباتألمالذيذلكأنلنذكر

ونضوجا(.قوةآلامنامنيخلق

إليها.يحتاجمنبهمليتصلالمشورةهواتفأرقاميذكرونثم

فيالأرثوذكسللأقباطالمرقصيةالكرازةوبطريركالإسكدريةبابا:الثالثسنودةالبابا(1)

سلامقريةفيم2391أغسطى3الجمعةيومفيولد،روفائيلجيدنظير:اسمهمصر،

بالقاهرةالكبرىالمرقصيةالكاتدرائيةفيالبابويةكرصيعلىوجلس،أسيوطبمحافظة

خارجالقبطيةالأديرةمنالعديدب!نشاءيقومبطريركأولوكان،م7191نوفمبرا4في

زادتعهدهوفي.اندثرتالتيالأديرةمنكبيرعددتعميروأعاد،العربيةمصرجمهورية

مصرجمهوريةخارجأوداخلسواءالكنائسمنكبيرعددإنشاءتمكماالأبرشيات

ts//:ptth-:موقعانظر0العربية takla. org/Pope-1_. html.
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البرامجلبعضالخاصةالمواقععنالرئيسةصفحتهفيالموقعويعلن

مواقع:أربعةوهي،القناةتبثهاالمي

المرلية:اللهكلمة:برنامجموقع(ا

sat7. com/thearabicble/ index. htm://س.htp!

مصورةخلفياتمعالمقدسالكعابمنفقراتعرضعنعبارةوهو

.المقروءةالفقرةتناسب

سعيدا:زواجا:برنامجموقع2(

.sat7. com/ alzawg/ index. htm:/س.Ht!

المشيرينمن)مجموعة:الموتعيقولنحن،من:نافذةوفي

7،كا!.بالمتصلين

لأسرةاوأهمية،بالزواجالمتعلقةالأمورمناقشةبأهميةنؤمنأولا:

ناجح.لمجتمعونواةاجتماعيةكمؤسسة

القائمة(والزوجة)الزوجوالمرأةالرجلبينالعلاقةبأهميةنؤمن:ثانيا

والسعيد.الناجحللزواجإلهيكأساس،والمحبةوالمساواةالاحترامعل

العربيلمجتمعناالمرحلةهذهفيالاحتياجهذامقابلةبأهميةنؤمنثالثا:

علتؤثرالتيوالخطيرةالمغلوطةالأفكارلمواجهةملحكاحتياج؟الحبيب

القادمة.والأجيالالأسرةتكوين

http://kotob.has.it



Alيةالكلصي!بيةالع!الدملائيات!

لإسعاعكنافذةالمتنوعة)الميديا(وسائلاستخدامبأهميةنؤمن:رابعا

لكلالموضوعيةوالمناقشةالوعيورفع،المسيحيةالثقافةونشرالنور،

.(1بخاطرنا()يدورما

اللالح:منأثمن:برنامجموقع3(

.sat7ول com/athman/ index.htس//:"ول.!h

وقراءةللتأملاتأخرىنوافذوهناك،البرنامجحلقاتيعرض

.المقدسالكتاب

:خطوةفيخطوة:برنامجموقع4(

.sat7. com/khatwatv/ index. htmس.//:http

منكثيرعلىيجيبفهو،خاصةعنايةالبرنامجلهذاأنويبدو

السابقةالحلقاتقائمةللموقعالزائرويرى،الطفلتربيةعنالتساؤلات

:الحلقاتهذهومن،البرنامجمن

منالوجباتتنظيم،الولادةلحديثيالرضاعة،واستقبالاستعداد

النوم،الحواس،والحركةالنموأسهر،ثلاثةأولالطفلسهور،3-.

أشهر.6-3منالتغذيةالأسقاء،بينالغيرةمعالتعاملوالبكاء،

فيالموجودةالمتناثرةالمعلوماتيقربوأأنالبرنامجهذافياستطاعوا

واضحة.عاميةولهجةيسيربأسلوبالمتخصصةالك!ب

/wag+:القناةموتعانظر(1) index. htقزاsat7. com/a//ه!"..س!ا!:
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ية-التنصي!بيةلم!االففلائيات82

،القناةفيالبرامجأهمعنمختصرتعريفوفيهابرامجنا)1(،من:نافذة2-

فيالتأملوبعد.اليومفيفتراتخمسعلىموزعة7()ساتقناةوبرامج

وتبدأيوم،كلمنالخامسةالفزةفييقدمالجديدأنوجدتالقناةبرامج

الفزاتوبقية،غرينتشبتوقيت02313الساعةالى03002الساعةمن

مف!.لماإعادةعنعبارة

،المقدسالكتابمنقراءة:ببرنامجفتراتهامنفترةكلالقناةتبدأ

البرامجمنبرنامجوكللي؟بالنسبةالمسيحهومن:ببرنامجالفزةوتختم

.الأسبوعفيمرات)5(يعاديومكلمنالخامسةالفترةفيتظهرالتي

إلى:البرامجتقسيمويمكن

)2(
ومنها:،وأسبوعيةيوميةبرامجا(

معنا:صلواأ(

وطلباتهم.صلواتهمفييشاركهمالقساوسةأحدفيهيستضاف

.أسبوعكلمنالسبتيومالبرنامجيبث

.sat7+:القناةموقعانظر()1 coni/ sat7_programs.ht."س!ح!//:"ول.

www//:ptth.+:القناةموقعانظر)2( sat7. com/ sat7programs.ht.

والوسائل.الأهدافعنالحديثعندمعهاوالوقوفالبىامجهذهفيالتفصيلوسيتم
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Arيةالتنصي!بيةالم!الففلاثيات-

ب(كنيستي:

.متعددةكنائسمنوالعظاتوالتسبيحللعبادةتسجيلايقدم

للقلب.المفرحةللعبادةدافعاالبرنامجيكونأنويتمنون

.أسبوعكلمنجمعةويومأحديومكلالبرنامجيذاع

المرئية:القه)1(كلمةج(

يقدم.وموسيقىمصورةخلفياتمعكتابيةقراءاتيتضمنبرنامج

وبعض،القراءةوموضوعالسفرعنسريعةلمحات-أيضا-البرنامج

.أسبوعكلمنالثلاثاءيومالبرنامجيبث.المفيدةالكتابيةالمعلومات

:نافذةد(

ويذكر،العالمأنحاءكأفةمنالنصرانيةالنشاطأتينقلإخباريبرنامج

الأوسطالشرقفيالكنيسةلتشجيع)يسعى:البرنامجأنالقناةموقع

أنحاءسائرفيالمسيحيةبالعائلةاتصالعلص!ابقائهاإفريقيا،وسمال

والخميس.الإثنينيومأسبوعينكلالبرنامجيبث()2(.العالم

ينوهش:مايسألالليهـ(

مشكلاتهم.حلويحاول،المشاهدينأسئلةعلىبألرديهتمالبرنامجهذا

762.ص:المقدسالكتابقاموسانظر:،المقدصالكتاب-هنا-:اللهبكلمةالمقصود()1

www//:ptth.ول:القناةموقعانظر)2( sat7. com/sat7_programs. ht.
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الثلصلي!لة!بيةالع!نياتالففلا!
.أسبوعكلمنوالأربعاءالأحديوميالبرنامجيبث

:وأفلاممسلسلات2(

علىوتعتمد،والمدبلجةالعربمةالتمثعليةالبرامجعلىالقناةتحرص

بينفتخلطالمدبلجةأما،العربيةوالمسلسلاتالتمثيلياتفيالعاميةاللهجة

البرامجفيالكبيروالتركيز.الفصحىالعربيةاللغةوبينالعاميةاللهجة

أشاهدفلم،العاميةاللهجاتمنغيرهادونالمصريةاللهجةعلىالمدبلجة

هذهأمثلةومن.المصريةغيرأخرىلهجةأيوالأفلامالمسلسلاتهذهفي

يلي:ماوالمسلسلاتالتمثيليات

العلالي:ببتأ(

عادتأمريكا،ثمإلىغادرتقدكانتعائلةقصةالمسلسليروي

ولهجة.الجديدةالحياةمعالتأقلمفيصعوبةتواجهوبدأتمصر،فيللعيش

المصرية.العاميةالمسلسل

)ردمبشن()1(:إلىالطريقب(

منضخملمبلغاحتاجتوقدكبير،مأزقفيوقعتفتاة)أماندا(

الذيالثريجدهاهولهاالوحيدوالمصدرالخطر،منحياتهالتحميالمال

ولكن،المساعدةوتطلبإليهتسافرأن)أماندا(قررت.الصغرمنذترهلم

.)1n-167و،41صهانظر:(1)
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85يةالكلصي!بيةالماالفضلائيات-

جدها؟عليهأضرالذيالغريبالمثرطهوبتاتاالحسبانفيتأخذهلمما

أحدأثوحدثت)ردمبشن(.لمدينةسمكصيدرحلةفيترافقهأنوهو

تلك.رحلتهافيولجدهالهاجسيمة

)1(:القمةعلىاثنانج(

بينجمعالذيالوحيد)العثيء:بقولهالفيلمبهذاالموقعيعزف

فيكليامختلفينكاناذلكوعدا.الجبالتسلقحبهو()دريكو)مايكل(

تحقيقإلايريدلاوالاخر،الكنيسةأتباعومنمتدينفأحدهماشيء؟كل

أحدهمايضحيصديقينأصبحاالنهايةفيثم،الشخصيةومصلحتهذاته

الاخر(.أجلمن

:القناةتبثهاالتيالوثائقيةالأفلام:البرامجأنواعومن3(

:قرطاجصوتأ(

تونسفيالنصرانيةبدايةعلىالضوءيلقيمدبلجوثائقيفعلم

ويعرض،قرطاجوخاصةعديدةتونسيةمدنفيالتاريخعبروامتدادها

الجديد.الإسلاميبالاحتلالالبرنامج

مهمة:ذورجلهزبند()ريكب(

وفاتهقبلسجلتهزبند()ريكالأمريكيالفضاءرائدمعمقابلة

173.212-174،و014،و)1(انظر:ص
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Alية-التنصي!بيةلم!االفضلائيات

عامكولومبياالفضائيالمكوكانفجارحادثفيتوفيحيثبأسهر،

ومع،أظافرهنعومةمنذفضاءرائديصبحأنيحلم()ريككان.م3002

حيأةعلىالضوءالمقابلةهذهسلطت.حلمهيحققأناستطاعالسنينمرور

والدينية.والمهنيةالعائلية)ريك(

الاظفال:برامج4(

،القناةتقدمهاالتيالأطفالبرامجفيالأساسهوسنابلبرنامجيعتبر

)السنابل(برنامج)أصبح:بقولهللبرنامجتطويراخرعنالموقعويتحدث

والحواديتوالعبروالدروسوالفنونوالألعابالبرامجمنكاملةساعة

ريتا()بنتهرائعبيتفييحدثهذاوكل...المتحركةوالرسوموالأغاني

!شجرةرأسعلىوالسماء،الأرضبينللسنابلوأصحابها

ويعادأوروباوسطبتوقيت03:9الساعةيومياجديدةحلقةتبث

أوروبا،وسطبتوقيتاه0:3الساعة(1)الإعادةيوميا،مرتينبثها

أوروبا()1(.وسطبتوقيته0:3الساعة)2(والإعادة

برنامجمثلالقادمةالأطفالبرأمجعنالإعلاناتبعضيوجدوكما

)يتم:فيقولبالبرنامجالموقعويعزف(،متأنسبأصحابهقلانس)جدو

وهومتأذس(،بأصحابهقلانس)جدوالجديدالمسلسلحلقاتتصوير

.sat7:القناةموقعانظر(1) com/ children_programs. htmwول؟./.سحا":
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87يةالثلصي!بيةلح!الفضائياتا-

الأطفالتعليمإلىويهدف،والماسكاتالباتونبالعرائسمسلسل

كلفيالسلوكياتهذهإحدىتقديمخلالمنالصحيحةالسلوكيات

1(.)قريبا(فانتظرونا،حلقة

باللغةبرامجالقناةوثقدم:والتركيةالفارسيةباللغةبرامج(ه

فيوساعة(،هغ0،3)الصباحفيساعةيوميا،ساعتينبمعدلالفارسية

التركية.باللغةتبثالقناةأصبحتومؤخرااغ(،0305)المساء

برامجخلالمنالروحيةالترانيمعرضفيفائقةعنايةوللقناة6(

،الأخرىالبرامجمنالعديدويوجد،وغيرهمعنا،رنموا:كبرنامجخاصة

-.تعالىالله-بإذنبعضهاإلىساشير

منالعديدسماعيمكنالنافذةهذهخلالومن:روحيةترانيمنافذة3-

هذهبذكرالنافذةهذهوتبدأ،المتخصصةالفرقلبعضالروحيةالزانيم

:المقدسالكتابمنالفقرة

موجودا()2(.مادمتلإلهيأرنمو،حياتيفيالرب)أسبح

بالترنيمالمختصةالفرقبعضمنالمنتقاةالترانيمبعضتعرضثم

)3(.الرسالةوفريق،التسبيحوفريق،الأفضلالحياةفريق:مثلالديني

السابق.المرجع(1)

.641:2مزمور(2)

.sat7+:القاةموقعانظر(3) com/songs.ht،سح!//:ول.h.

http://kotob.has.it



http://kotob.has.it



يةالكلصلي!بيةالع!الفضلائيات!

وبرامجها،(Life)الحياةثناةثانيا:

98

:بالقناةالتعريف

المسلمين،لتنصيروتدعوالإسلاممهاجمةتعلن،نصرانيةعربيةقناةهي

العربيةباللغةللناطقينموجهةوهي،ساعة42مدىعلقبرص!منتبث

الخامسفيبثهابدأتوأوروبا،إفريقياوسمالالعربيةالبلادمنكلفي

2أيلولسبتمبر/منعشر 5 0 rم.

الانترنت:شبكةعلىالقناةموقع

نفسه.القناةسعارهو:الموتعسعار

العربية.اللغة:الموقعلغة

الإنترنت:سبكةعلالحياةقناةموقعنوافذمحتوياتأهموصف

يظهركما،الحياةلراديوورابطإعلانيظهرللموقعالرئعسةالصفحةفي

علىالرئيسيةالصفحةوتحتويبها،والتعريفالشهرلبرامجإعلانيشريط

البريدوعنوأن،الاسمالمرسلمنويطلب،المشأهديناراءطلب

ته.وملاحظاوالبلد،،لإلكترونيا

وهي:نوافذ،سبعالموقعفيالرئيسةالنوأفذوعدد

http://kotob.has.it



ية-التنصي!بيةالع!الففلاثيات

البرامج،عنخلفية،ترانيم،المقدسالكتاب،منتصرةوحياة،نحنمن

.ألاستقبالضبط،البثموعد

يلي:فيماأهمهاعنوسأتحدث

كماوسأذكرها،عناوينأربعةعلىالنافذةهذهوتحتوينحن)1(:من-ا

الموقع:فيوردت

الزائر:عزيزنا(ا

اعتبارناعلونشجعك(،الحياة)قناةفضائيتكموقععلىبكنرحب

لك.الروحيةومساندتناومحبتنادعمنالكنؤكد.لكأسرة

(؟الحياة)قناةخدماتهيما2(

تعمل،طائفيةلامسيحيةتلفزيونيةمحطةهي(الحياة)قناةفضائيةإن

منكلفيالعربيةباللغةالناطقةالمجموعاتوسطالنقيةاللهكلمةزرععل

هذازوأرأنكما.وأوروبا،العربيةالجزيرة،الأوسطالشرقإفريقيا،سمال

يمكنهمالقناةإرسالإليهايصللامناطقفييعيشونالذينالموقع

الموقع.هذاعلىالموجود(الحياة)راديوعبربرامجناإلىالاستماع

رفشنا:3(

يومكلنصلأنيمكننأاللهبنعمةبالإيمانأنهفينتلخصبسيطةرؤية

//:http؟id=1;:القناموقعانظر(1) www. Iifetv. ty/ about. asp.
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19يةالكلصلي!بيةال!الففلائيات-

ليوتكونون..)..والمنطوقةالمكتوبةالثهكلمةعبروفردومدينةأمةكلإلى

()1(.الأرضأقمىوإلىوالسامرةاليهوديةكلوفيأورسليمفيسهودا

به:نؤمنما4(

)2(.اللهكلمةهوالمقدسالكتابأ(

،القدسوالروح،وألابن،الأب:أقانيمثلاثةفيذاتهأعلنالله(ب

)3(.انفصالبغيرومتميزون،امتزاجبغيرومتحدونمتساوونالثلاثة

2(

3(

www//:ptth.:الرابطعلىالقناةموقعوإنظر8،:االرسلأعمالانظر:( lifetv. ty.

.25-23:ابطرسوا،17-15:`تيموثاوس2انظر:(

والاقانيم،بذاتهالمستقلالكائنالشخصوهواقنوم؟مفردها،صيانيةكلمة:الأقانيم(

بقوالم:اللاهوتيونويحدهأسرارها،وأعظمالصرانيةأصولمنالأولالأصلهي

بذاته.قائمأقنومكل(القدسوروح،وابن،)ابمتميزينأقانيمثلاثةفيالواحدالإله

طبيعةلههل:إلابنفيالنصارىاختلفوقد،21اصفيأقنومكلعننبذةذكرتوقد

معا؟والابنالأبمنأمالأبمنمنبثقهوهل:القدسروحوفي3طيعتانأم

فريدمحمد:العشرينالقرنمعارفدائرةانظر:،-164111صانظر:الإيضاحمنلمزيد

التوحيدمنوالنصرانية،01/891هـ(ا433،العشرينالقرنمعارفدائرة)مطبعة2ط،وجدي

،22-7017صهـ(،ا4"11القلمدإر:)دمشقاط،الحاجأحمدمحمدد.:التثليثإلى

.701ص:المقدسالكتابوقاموس،-669679%/الميسرةوالموسوعة

023:خروج:المقدسالكتابمنالفقراتهذهإلىالقناةموقعأحالوقد -،Y

.92-21:28ومرقص،1-3:617ومتى
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ية-التنصي!بيةلم!االفضائيات29

علىدمهوشمفك،الشيطانأعماللينقضالأرضإلىالمسيحيسوعجاء(ج

1(.عهدهأ)سابقإلىاللهمعالمكسورةعلاقتهوليعيد،الإنسانليفدي؟الصليب

بالإيمانالهبةهذهوتقبل،للانساناللهمنمجانيةهبةهوالخلاصد(

)2(.بالأعمالوليسالمسيحبيسوع

لجميعأساسيأمرهي،الثانيةالولادةأو،الروحمنالولادةهـ(

عنهاوينتج،المسيحبيسوعوالإيمانوالاعترافالتوبةعبروتتمالبعثر،

فهوولعدالته،للبشراللهحبلثدة؟الخليقةعنفداةمصلوبأمأتنظرهمفيالمسيح)1(

أبيهمخطيئة)ثممنالعالمليخلصاللهأرسلهالذي-كفرهمعنالله-تعالىاللهوحيد

بعددفنوأنه،ذبيحةذاتهبتقديمهالساقطةالإنسانيةافتدىفالمسيح،وخطاياهمادم

حقيقةمبينأ-تعالى-قالالسماء،إلىليرتفعالمرتعلىمعغلباأيامثلاثةوقام،صلبه

ومااللهمزيصرسولاتنعيسىتمسيحاقتلناوقؤلهؤإنا):ادعوهماوزيفحدثما

منبم!لهممائنةسكلمىفيهأختلفوأاتذينل!انلهغشئهولبهنصابوهوماقتلوه

.،571النساء:أ!يقينامتلوهوماالالناتباععلصإلأ

،الميسرةالأديانوموسوعة54-546،صه،المقدسالكتابقاموسانظر:

إلىالقناةموقعاحالوقدr،/575الميسرةالموسوعةوانظر:293.صو334ص

.12-5:11كورنثوس2و3،8:يوحناا:المقدسالكتابمنالفقراتهذه

A.-:29وأفسمى،4:21الرسلاعمالانظر:،61صانظر:)2(
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)1(.الأبديةالحياةنوال

39

الماء)2(.بمعموديةنؤمنو(

)3(.القدسالروحبمعموديةنؤمنز(

الذينوتلامذته،السارةالأخباربنشر؟المسيحوصيةتنفيذأننؤمنح(

)4(.الكنيسةواجباتأولوياتمنهييقبلونه

1(

2(

3(

4(

.01-01:9ميةروو،2:83لعماأ:نظرا(

يوحنامعمودية:الأولىالجديد،العهدفيالمعموديةمننوعانهناك:المعمودية(

التوبةمعموديةتسمى،كلمتهقبلواالذيليعمديوحناأرسلاللهإن:يقولون،المعمداني

ويعلنونعليها،وندمهمبخطاياهميعزنونالمعموديةطالبووكانالخطايا،لمغفرة

معموديةفهي:الثانيالنوعاما،خطاياهمسيغفرالذيالمنتظرالمسيحبواسطةإيمانهم

W الروحاستدعاءعندمقدساالماءويكوننمرانيا،المرءيصيرالماءمعموديةوبواسطةلماء،

والتعميد،النصرانيةفيوالدخولللنقاوةرمزبالماءالغسلطقسأنوعندهم،القدس

انظر:.وتفاصيلهالتعميدطرقبعضفيالكنائساختلفتوقد،الكنيسةأمرارمنص

455-456.ص،الميسرةالأديانوموسوعة637،ص،المقدسالكتابقاموس

91متى:المقدسالكتابمنالفقراتهذهإلىالقناةموقعأحالومد : 2 A،وأعمال

.6:4ورومية،51:47-84

يومياالرسلعلىالقدسالروحلانسكابرمزانهماوالنار:القدسالروحمعمودية(

637.ص،المقدسالكتابقاموسانظر:،الكنيسةتاريخمنأخرىواوقاتالخمسين

24،94:الوقانظر:،المقدسالكتابمنالفقراتهذهإلىالقناةموقعأحالوقد

+46-01:44الرسلأعمالو38،93-:2الرسلوأعال8،-4:االرسلوأعمال

.5:52وشقوب5،2متى:انظر(
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الأحياءليدينالارضإلىيسوعللربالثانيبالمجيءنؤمنط(

.(1)تموالاوا

يلي:مأيتبينمضىفيماالتأملخلالومن

اختلافعلىالأممكلإلىالوصولهوالأساسالقناةهدفأن(ا

توجهلملائها،تعميمالرؤيةفيأنيتبينالقناةبرامجمتابعةوبعد،أديانهم

دينهم.فيوتشكيكهملتنصيرهمللمسلمينوجهتبل؟الأممكلإلى

نقاشاتأسيرةتكونأنتريدلافهي،الطائفيةعدمعلىالقناةتؤكد2(

.الإسلاممهاجمةالأساسالهدفلأن؟النصرانيةالطوائفمعحادة

ماير(،)جويسلالكلمةفيلحياةبرنامجاعرضتالمبدألهذاوتأكيدا

الخيانةتهمةمصرفيالأرثوذكسلهموجهلذا،بروتستانتيةأمريكيةوهي

)2(.عقيدتهمونشرالبروتستانتمعوالتعامل

وفكرة،للبشريةالمسيحفداءفكرةعلىالقناةمنالزكيزنجد3(

المعمودية-ذكرت-كماو،الأبديةوالسعادةالحياةوطريق،الخلاص

باستغلالللاخرينيتقربونفهم،التنصيريلنهجهاأمتدادوهذأبنوعيها،

.9:72نييناعبرو،ا:4وسثاتيمو2:نظرا(1)

الإسلامية:الحقيقةسبكةموقعإنظر)2(

//:http!؟,931 www. trutheye. com/7ewar/ showthread. php

http://kotob.has.it
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النفسية.وحاجاتهمعواطفهم

59

المشاهديعرفحتىالسارةالاخبارنشرفيالحثيثسعيهم(4

سفائهخلالمنالخارقة-السلام-عليهالمسيحبمعجزأتيسمونهما

.يدعوهمنلدعاءواستجابتهبأنواعها،للمشاكلوحله،للمرضى

)1(:منتصرةحياةنافذة2-

،الحياةبقناةتأثرواالذينالمشاهدينرسائلالنافذةهذهفيويعرض

أناسمنرسالة18منها،رسالة38الصفحةهذهفيالرسائلوعدد

بقيةوأماومخلصأ،إلهأللمسيحقبلوهميعلنونادعوا--كماتنصروا

،الإيمانعنأسئلةكبرنامجالمثيرةالبرامجعلىالقنأةتشكرالرسائل

كبرنامجوالاخرينالذاتمعوالتعاملالحياةواقعفيالمفيدةالبرامجأو

البرامجبعضلأن؟للقناةبالشكرالمرسليتقدمأنأو،الكلمةفيالحياة

وعجائب،أياتكبرنامجومعاناتهمرضهمنفشفيمعجزةلهقدمت

.السارةالأخباروبرنامج

المنصرين،هؤلاءلمكرنتنبهأنينبغيالرسائلبعضعرضوقبل

يختلقأن!رسولهوكذب--تعالىالثهفيطعنمنعلىيستغربولا

التيالرسائلأمثلةومن،دينهمبدلواأناسمنأنهاعلىوينشرهاالرسائل

يلي:ماتنصرواأناسمنأنهاوادعىالموقععرضها

.2Iifetv=:القناةموقعانظر(1) ty/testimonies. asp? idسح!//:"ول.h.
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العطاشوترويالميتةالقلوبتحييقناةإنها:الحياةقناة)إلى(ا

تعالجومركزةهادفةبرامجمنتقدمونهماكلعلىاسكركم.والملهوفين

،م2991عامحتىكمسلموعشتولدت.ومعرفةقربعنالقضايا

بعدماحياتيتغيرتالعامذلكفي.لدينيومتعصباللقرانحافظاوكنت

والتضحيةالمحبةمنالكثيرفيهوجدتالذيالمسيحالسيدعلىتعرفت

(.المغربمن-)إدرشى(.الذاتونكران

ومرسدكشيخعمليوبحكمجدا،طويلةلفترةحلقاتكم)أتابع2(

أقراصعلىوالصوتبالصورةكلماتكمكلسجلتفقدديني

وموقعكملديكمالشاشةعلىالكتابيةالمرأجعكلوسجلت،مضغوطة

بهنطقثالذيأنوجدتوفعلا.تقولهماكلعلىووقفت،الإلكزوني

أعبدأنلاإأماميكانفما،منهالمفرأستطعلممروواقعحقائق

ومع.الكونهذاوسيداللهابنالمسيحوبأناللهإلاإلهلابأنساهداالمسيح

والتاريخيةالمقدسةالكتبكلأقرأكنتبرنامجكمعلىالاستهداءقبلأني

فيرأيت.المسيحيالإيمانمنأنقىأجدفلمالدياناتبكلالخاصة

منديني)قائدلماربه(.سعبهاستغلغيرهبينماسعبهفدىقائدأالمسيح

(.الأوسطالشرق

:الوقفاتبعضالرسائلهذهمعولنا

الموقعأوالكاتبيثبتلمماالشكمحلهاالإنترنتفيالكتابةإن:الأولى
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الخبر.ذلكصحة

فقد،وأهلهالإسلاممنالنيلسبيلفيالكذبألفواالمنصرون:المانية

حسبعلىوفسروهاأهواءهميوافقماالشرعيةالنصوصمناقتطعوا

،الكاذبتفسيرهموبينالحقيقيالايةمعنىبينالشاسعالبعدمعمرادهم

ابتداءيكذبأنيستغربلاالردفيمنهجاالكذبالشخصاعتمدوإذا

منتوقعالبالتوكغرففيالإسلامعلىالهجومشاهدمن:الثالثة

والدجل.الكذبالمنصرينهولاء

فمثلا:أوردوالها،القارئبعقلاستخفافالرسائلهذهفي:الرابعة

،الحياةقناةفييدورلماحبهفيهاوبينوا،دينيومرسدسيخمنرسالة

،الكذبعين--والثههذاإن.يقالماكلفيتاملأنبعدبالمسيحواعزافه

مننصيبعندهكانومن،القناةفييعرضمماينفرونالمسلمينعامةف!ن

الحقعرفبشيخفكيفبرامجها،فيوالبهتانالكذبحجمعرفالعلم

!عجابلمثيءهذاإن!؟وأهلهالباطلورأى،وأهله

)1(:البرامجعنخلفية:نافذة3-

بموقعالخاصالرابطمعالمقدمةالبرامجأبرزعنمصغرةنبذةوفيها

البرامج:هذهومن،البرنامجذلك

//:http؟5id=:القناةموقعانظر(1) www. lifetv. tv/ programs. asp.
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الأمم،لجميعنور،وعجائب،اياتالكلمةفيالحياة،الإيمانعنأسئلة

.الدوبارةقصركنيسة،الحقحوار،الربالمسيحقناة

يلي:ما،الحياةقناةتقدمهاالتيالبرامجأهمومن

الا!كان:عنأسملةا(

البرامجأخطرمنوهو،بطرسزكرياالقمصيستضيفيوميبرنامج

بوجهالتنصيريةالفضائيةوالقنوات-خصوصا-،الحياةقناةتبثهاالتي

زكريايفوتولا،المسلمينقلوبفيالإيمانزعزعةالبرنامجهدف،عام

ففي،لبرنامجهتقديمهمخلالمنتنصرواقدأنهمادعىمنيبرزأنبطرس

مسلما،كانأنهيدعيسعيد،محمداسمهرجللهيقدمالحلقاتبعض

اللهيدعوأخذالكعبةعليطوفوهو،العمرةلأداءالسعوديةإلىوذهب

ويتمنى-،يقول-كماإليهاوصلوقد،الحقيقةإلىيوصلهأنقلبهكلمن

فيمعهويتناوب.إليهاوصلالتيللحقيقةيصلواأنالمسلمينإخوانهمن

عبد)فيبيإلىاسمهاغيرتمتوليمحمودناهداسمها:امرأةالتقديم

بعضجعلمما)1(،للمسيحرؤيتهاوطريقةالمزعومةقصتهانشرت(،المسيح

-السلام-عليهللمسيحورؤيتهاتنصرهاقصةينكرونالبالتوكنصارى

الكثيرفينشكتجعلنابينهمالاتهامأتوهذه)2(،الكذابةبالأفاكةويصفونها

منالأخيرةالأجزاءوفي.إسلاميةخلفيةمنأنهمعلقدموهمممن

//:http:الرابطهذاعلىكاملةقصتهاذكرت(1) servantl3. net/ fibi/fibi. html.

الإسلامية:الحقيقةسبكةموقعانظر)2(

www//:ptth.ح!؟.931 trutheye. com/7ewar/ showthread. php
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)أنطوان(.اسمهرجلالتقديمرايةاستلمالبرنامج

99

كمتحتهيندرججديدبموضوعحلقةكلفيبطرسزكرياعلينايظهر

حولمقززاكلاماويذكربل،الإسلامدينعلىوالاكاذيبالشبهمنهائل

-.عليهنالله-رضوانوزوجاتهص!الرسولوشخصالكريمالقرآن

التيالعناوينأمثلةومن،حلقةمئةمناكثرإلىالبرنامجحلقاتوصلت

،الثالوثلعقيدةالإسلامشهادة؟ثلاثةأمواحدالثهيلي)1(:ماعنها،تحدث

علىالرد"،ثلاثةثالثاللهإنقالوا:الذين"كفر:القرانقولعلىالرد

لصحةالإسلامعلماءسهادة،التوراةتحريفتدعيالتيالقرانيةالايات

ورسالةصفات،القرانفيوالمنسوخالنأسخ،تحريفهوعدمالمقدسالكتاب

العظيمالخلقذومحمدمحمد؟علتنطبقوهل؟الحقيقيالرسول

،سنوات6وسنهاعائشة)زواجهالرسولزوجات،معارضيهواغتيالات

الإسلامنقدإمكانية(،إسرائيليات)الأساطير،القرانمصادروغيرها(،

الكاذبةوالأحاديثهريرةأبو،العقيدةوحريةالردةحدومحمد،والقران

علىديداتافزأءأتعلىالرد،الإرهابعنالنبويةديثالأحا،والمفبركة

كثير)2(.وغيرها،المقدسالكتاب

//:http،س!+.:والنصرانيةالإسلامموقعانظر(1) www. islam- christianity.

.912و،1-55158صانظر:)2(
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؟بطرسزكرياالقمصهومن

عنأسئلةبرنامجمنخاصةحلقةفينفسهعنبطرسزكريايتحدث

أهمفذكر،بطرسزكرياالقمصمعالقلبتصفية:بعنوانالإيمان

فيالأحداثأهممنذكرماوسأورد،الحياةفيعلمهمرتالتيالأحداث

ونلخص،الإنترنتمواقعفيذكرهأوبرنامجهفيقالهماخلالمنحياته

يلي:فيماسيرته

.بلدهفيالكنيسةاباءمنبدعوةسنةعشرةخمسوعمرهخدمتهبدأ.

منزله.فيلهموالدهاستضافةطريقعنمبكروقتفيالمتنصرينعلىتعرف.

الكنيسة،فيواعظاكانوقدم،4891سنةبطرسفؤادأخوهقتل.

مقتلهطريقةعنويتحدث،قتلوهالذينهمالمسلمينالإخوانأنويذعي

وبعدين،بالبلطوضربوهالدرةداخلداوجروه:فيقولخياليةبصورة

عنهم؟يخبريعرفشماروحفيهلسهكانلوخاطرعلشانلسانهقطعوا

وراهم،يجريشمايثبتوهعلشانالأرضعلونوموه...سافهمكأنلأنه

وخرجأذنهفيحديدسيخدخلوا،روحهتطلعمالحدالذرةبرهيزحفولا

علشانالأرضقلبفيوغرسوه،الأرضعلىنائموهوالثانيةأذنهمن

هجومهلسببقويمؤشرفهودعواهفيصدقصماذا")1(.يتحركشما

:الأقباطتاريخموسوعةموقعانظر(1)

.p:// .* coptichistory. org/ new page-.353 htmولh
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أنهعلىيؤكداخذلذا،وعقائدهالإسلامعلىالموضوعيوغيرالعنيف

اتكونشما"طبعا:أخيهمقتللقصةروايتهبعدفيقولالمسلمينيكرهلا

حبالمسلمينبحبأنابالعكس؟المسلمينضدعنيفقعلردعندي

أ)1(.اسفاقلكنديالجماعاتمنخوفمشعليهموبأشفقجدا،سديد

كثيراأثرتحوادثبثلاثةمرإنه:ويقولبالمسلمينعلاقتهعنيتحدث.

وهي:،بالمسلمينعلاقتهفي

حياته.منمبكروقتفيبالمتنصريناتصالهأ(

.-يقول-كماالمسلمينالإخوانايديعلىفؤادأخيهمقتلب(

،م0591سنةتوجيهيثالثفيوهوالمسلمينأساتذتهأحدنقالشج(

فكان،البحيرةفيالمسلمينالإخوانسعبةرئيسهوالأستاذإن:ويقول

.الطلابزملائهأمأموالصلبوالخلاصالتثليثعنمحرجةأسئلةيسأله

واحدالله:كتابهألفحتىالتثليثحولكثيرايقرأجعلتهالحادثةوهذه

.ثالوثفي

عدوانيا،طابعاتأخذبالمسلمينعلاقتهجعلتالثلاثةالأحداثفهذه

وإن،الأخيرتينالحادثتينتأملخلالمنالمسلمينعلحقدهونلاحظ

.عندهألماأسدأخيهمقتلحادثةكانت

السابق.الرابطانظر(1)

http://kotob.has.it



يةالتنصي!بيةالم!الففلائيات201

منبالإسلامياتوانشغلكاهنا،وترسممدرساتعينم9591سنةفي.

(،ثألوثفيواحد)الثه:هي،كتبسلسةحينهاوألفكاهنا،ترسيمهبداية

الكتاب)صحةوالفداء(،وحتميةالمسيح)صلبو(،اللهابن)المسيحو

(.تحريفهوعدمالمقدس

.م6391سنةفيالمسلمينمنعمدتهشخصأولإن:يقول.

،الساداتأنورعهدفيمأqAاعامالأولى،مرتينالسجندخل.

السجنفيودام،الكهنوتإهانةفترةبأنهالساداتعصرزكرياويصف

منطردهتمثم،المسلمينتعميدبتهمةسجنالثانيةوالمرة.سنتينحوالي

فيهاوجلسلندنفياستقرسنواتثلاثوبعدأستراليا،إلىفسافرمصر

أوسعفيهالمجاللأن؟أنجلوسلوسإلىأنتقلثم،سنةعشرةإحدى

-.يقول-كماالمسلمينلمناقشة

كلامهنصوأنقل،أستطعفلممرارأالسعوديةأزورأنحاولت:يقول.

تمنيتالأياممنيومفيأنا"يعني:الرجلخبثنعلمحتىالموضوعهذأفي

ومكتبتشالعمهغيرمنسفرجوازفعملت،وأخدمالسعوديةأروحأناإن

أروحأناإنمراراوحاولت،بطرسزكرياكتبتزكريا،القمصفيهاسمي

المكانوأغزوالجو،فيهناكأوجدبسعشانالسعوديةأخش

التكنولوجياجاءتفلما!ربنافكركانشمايعني..ربنا.إرادةوماكانش

المدينةدخلنا...مكةقلبدخلت،السعوديةفدخلناتوكالبالعملوا
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153يةالكلصي!بيةالع!الففلائيات-

فيحرجأييجدلافهو")1(مكةفيمؤمنينناسفلقينا،المنورة)غير(

.النبوةنورسعومنهما،الإسلاممهدلأنهما،والمدينةمكةبغزوتصريحه

علغرفةفييتحدثالانوهو،البالتوكخدمةفيبدأم1002عامفي.

لتصل،الحياةقناةخدمةفيبدأبعدهاثم.الأسبوعفيأيامخمسةالبالتوك

أجمع.العالمإلىالرسألة

الصميم،وفي،الحقوحوار،الإيمانعنأسئلة:الحياةقناةفيبرامجثلاثةله.

.عقائدهفيوالتشكيكالإسلاممنالنيلالبرامجلكلالأساسيةوالفكرة

القمصحياةوقائعيصوردراميامسلسلابطرسزكرياموقعويعرض.

نأبذلكيريدونوهم،الإلهيالح!طريقفيرحلة:بعنوانبطرسزكريا

تصفية:حلقةفياللقببهذاصرحواكما،للتاريخومغيرابطلايقدموه

.بطرسزكرياالقمصمعالقلب

وتهجمهلطريقتهالعلنية()سنودةالباباأنتقادأتبعدالمعاشإلىأحيل.

الحالي.الوقتفيالأرثوذكسيةالكنيسةعلتؤثربصورةالإسلامعلى

بالكذبواتهامهلطريقتهالنصارىبعضانتقادنذكرأنبناويجدر.

اتهمهبعضهمإنحتى؟الألفاظبأقذرلهورميهم،والخديعةوالخيانة

:الأمباطتار!خموسوعةموقعانظر(1)

.coptichistory. org/ new_page_353. htm!س!ح.//:pولh
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)1(.المسيحياتالفتياتلبعضالجن!يبالتحرش

والسنة،للقرآنواتهاماتهالإسلامعلىبطرسزكرياهجومفيوالمتأمل

بلادعلىالصليبيبالهجومكبيرةعلاقةلهأنيجد!النبيوسخص

علىفنشاطه،م1002عامسبتمرمنعشرالحاديأحداثفيالإسلام

أثارمماالسنواتتلكفيأمريكاإلىذهابهوتكرر،العامنفسفيبدأالبالتوك

،م3002عامالحياةقناةعلبرامجهبثبدأثم)2(،الأرثوذكسيةالكنيسةحفيظة

الرجلهذايدعممنبوجوديشعرناالعسكريالهجوممعالتزامنوهذا

في؟والمعنويالماديالدعملهتقدمدولأومنظماتخلفهفهل،وبرامجه

منعندهالرجلأنبهأجزموالذي،بحثيطيلةموثقاكلاماأجدلمالحقيقة

بالأمن.ويحوطهبالماليؤازره

الإسلامية:الحقيقةشبكةموقعانظر(1)

ول"5://"س.43لاأ؟حلاح.ء5،+/7ص!"،3/ثه"5يي؟حم،4."؟"؟!ر91

:الأسبوعصحيفةموقعانطر)2(

.http://www. elosboa. com/ elosboa/.4030/371/seussiasp
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الكلمة:فيالحياةبرنامج2(

155

حاجاتبينالربطعلفيهتعتمدماير(،)جويستقدمهيوميبرنامج

يوميأمراتتسعالبرنامجبثويعاد،المقدسالكتابفقراتوبينالناس

قناةوتعرضه،الإنجليزيةباللغةيبثالأصلفيوالبرنامج،الحياةقناةعل

الفرنسية.واللغةالعربيةباللغةمدبلجاالحياة

ماير(؟)جويسهيمن

1عاممنذالمقدسللكتابمعلمةماير()جويسبدأت 79 I،ثمم

الحياةمركزفيمساعدةكراعيةوعملتم،8591عامفيللخدمةتفرغت

أسستحيث(؟)ميسوريولايةفي(لويس)سانتبمدينةالمسيحي

المنسقةهيوكانت(اللهكلمةفي)الحياةاسمعليهأطلقتأسبوعيااجتماعا

أسستسنواتخمسمنأكثرمروروبعد.الاجئماعهذافيوالمعلمة

(،اللهكلمةفي)الحياةاسمأيضاعليهاأطلقتوالتيبها،الخاصةالخدمة

فيكتابا45وألفت،إذاعيةمحطة004منلأكثربثهيتمإذاعيبرنامجولها

جامعةمنلاهوتيةفخريةدكتوراه)جويس(تحمل.مختلفةموضوعات
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ية-التنصلي!بيةالم!الففلائيات601

جامعةمناللاهوتفيودكتوراهأوكلاهوما()ولايةفي(روبرتس)أورال

)فلوريدا()1(.ولايةفيالمسيحيةالحياة

ماير(.)جويسكتببعضتنزيلخدمة(الكلمةفي)الحياةموقعيقدموكما

r)للجميع:الله

زوجهاالدائموضيفها،السايحهدىتقدمهأسبوعيبرنامجهو

حلقةكلوفي،مسلمينكاناأنبعدتنصراإخهما:يقولان،السايحإبراهيم

المحبة،و،الصليبمسألة:مثل،المسائلبعضتناقشالبرامجحلقاتمن

انتصارهمامعالمسائلهذهفيوالنصرانيةالإسلامبينويقارنان،البركةو

عليهماوالندامةالحسرةتظهركما،المطروحةالمسائلكلفيالنصرانيللدين

كلمنالخميسيومالبرنامجيعرض.الإسلامفيحياتهمايتذكرانعندما

مصر.بتوقيتصباحاالعاشرةالساعةأسبوع

الطريق:في4(

تتجول،الغربةبلادفيشخصمعحلقةكلفييلتقييوميبرنامج

البلد،لذلكالسياحيةالأماكنفيوالضيفالمقدممعالكاميرا

طبيعةعلىيتعرفونالأصلمننصارىإماالمستضافونوالأسخاص

ماير(:)جويسموقعانظر1()

,http://wwwjoycemeyerme.org/HOME/ about- bio. asp
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701يةالتنصي!بيةالع!الفضلائيات-

يروونتنصرواقدأناسأويواجهونها،التيوالتحديات،هناكحياتهم

فيالبرنامجيعرض.النصرانيةإلىالإسلامدينمنانتفالهمطريقةللمشاهد

الساعةيوميامرتينويعادمصر،جمهوريةبتوقيتصباحاا2الساعة

مساء.ا3507صباحأ،3505

:الربالمسيحقناة(ه

تهدفمتنوعةبرأمجتنتجأنهابمعنى،قناةداخلقناةعنعبارةوهي

نحن()مننافذةوفي،الربالمسيحقناةمسمىتحتللمسيحالوصولإلى

فييتخبط،بالحروبيموجعالم)إلى:يقولونالربالمسيحقناةموقعفي

الربالمسيحقناةتقدم،والاثامالخطاياقيودوطأةتحت،الظلامدياجير

،إنسانكلينيرالذيالنورفيض،السلامورئيس،المحبةنبع()المسيح

البرامجالربالمسيحقناةموقعويحدد()1(،الغفرانومانحالحريةواهب

)2(:ألاتيالنحوعليقدمهاالتي

:مستنيرةعبونا(

المسيح؟موتمنالغرضهوما)ترى

//:http+ا:الربالمسيحقناةموقع(انظر1) www. al- maseeh. tv/about_us. ht.

:الربالمسيحقناةانظر،الموقعفيكماأذكرها2()

..www//:ptth al- maseeh. tv/ programs. htm
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ية-التلصي!بيةالع!نياتالففلا801

المسيح؟دمفيقوةهناكوهل

؟القدسبالروحمعمداكونأنمعنىما

بالمسيح؟امنتبعدمابالماءأتعمدأنالضروريمنهل

حياةلفهمضروريةكثيرةأخرىوأسئلةالأسئلةعلىالإجابةلمعرفة

(.دقائقلبضعمكتبهفيلهانيالانضماميمكنكمالمؤمن

الحل:هوالمسيحب(

؟مشكلاتمنكاهلكيثقلمالديك)هل

؟فواتيركلدفعيكفيمامعكليسأم

سيئة؟صحيةحالةمنيعانيمنكقريبسخصأوأنتهل

؟بعدهوماالموتعنماذالكن؟جميلةحياة--الاننحيانحن

حياتنا،فييومكلتواجهناالتيالكثيرةالمشاكلمنالعديدهناك

(.الحلإلىليوجهاكوسامحرفعتانتظاركفيسيكون!تقلقلا

الثريف:الالمجيلج(

نجدأحيانالكندائما،تقرأهأنيجبلذلك؟كتابأهمهو)الإنجيل

كلماته.معانيبعضفهمفيصعوبة

يستخدمالأصليةالنسخةمنجديدةترجمةهوالشريفالإنجيل
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يةالثلصيابيةلم!االفضائيات!

أيضا(.الواضحةوالأسماءالسهلةالكلمات

915

هوالإنجيلهذالعرضاختيارهمسببأنعلىأؤكدأنبدلاوهنا

()1(.)يسوعكلمةمنبدلا)عيسى(كلمةورود

وبمتي:اناد(

المسيح؟فياخرينمؤمنينمعلتتقابلبداخلكشوقيوجد)هل

تستطيعلانفسكتجدوأحيانامسكنكمنقريبةكنيسةيوجدلالكن

الحل؟هوفماما،لسببالبيتمغادرة

وانتصاراتهم،إخفاقاتهممتضمناالمؤمنينحياةيقدمالبرنامجهذا

(.وهالةعادلبيتفيككنيسةمعايعيشونوكيف

قناةعلىالمقدمةالبرامجأهممن(الرب)المسيحقناةبرامجوتعتبر

قناةعليهاتقومالتيالركائزأهممنفهي،القناةعلىوجدتهالتنوعهاالحياة

الحاضر.الوقتفيالحياة

حواربرنامج:مثل،القناةعلىالآنتعرضجديدةبرامجوهناك6(

مجموعةعنعبارةوهو،الحلموأيقظني:وبرنامج)2(،بطرسلزكرياالحق

146.)1(انظر:ص

//:http."حول:لنصرانيةوالإسلاماهوقعانظر(2) www. islam- christianity.
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ية-التنص!بيةال!الففلائيات011

النصرانية)1(،ودخلواالإسلامتركواقدأناسمعولقاءاتقصص

خارجلأنها؟الإنزنتعلىالبرامجهذهروابطمنذكرتهبماوأكتفي

البحث.حدود

الإسلامدينفيالطعنعاتقهاعلأخذتتنصيريةقناةالحياةقناةفإذن

بأقذرالإسلامووصم،وشرائعهعقائدهتشويهومحاولةالإسلامنبيوفي

عنالحديثعندمكرهممنالكثيرلناوسيتبينوأقبحها،الألفاظ

-.تعالىالله-بإذنووسائلهمأهدافهم

//:httpا:الحلموأيقظني:مويعانظر(1) www. dreamsandvisions. com/ index. htm.
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Noursatساتنورقناةثالثأ:

مجها:وبرا،(+احاحولأول!عحلوميارتيلي)

111

بالفناة:النعريف

والأساقفةالبطاركةمجلسعليهايشرف)1(،مارونيةنصرانيةعربيةقناةهي

سعاروترفع،ساعة42مدىعلىلبنانمنتبث،لبنانفيالكاثوليك

مارونية،نصرانيةبروحاجتماعيةلبنانيةمحطةأصبحتحتى،لبنانالوطن

فيالفضائيالبثوانطلق،م1991سنةلبنانحرببعدالأرضيالبثبدأ

الاسمكانماوكثيراالصغير،السيدأوالربتعنيسيانيةلفظةمارونلفظة:المارونية

عاشالذيمارونالقديسإلىالموارنةينتسب،والقرىوالمدنالأولادعلىتشريفايطلق

بها؟ولعتزون،السريانيةلغتهموكانت،الميلاديالرإبعالقرنأواخرفيأنطاكيةجبلفي

منتحظفلمالعربيةاللغةأما،المارونيالفكريال!رأثأسسمنأساساباعتبارها

إجبارا.عليهاأجبرواأنهمويرون،الميلاديالتاسعالقرنحتىالكبيربألاهتمامالموارنة

.واحدةومشيئة،طبيعتينللمسيحإنقالوا:،الكاثوليكالنصارىطواثفمنوالموارنة

التعديلاتمنعددإدخالبعدبروماالبابويةالكنيسةمنالزمنمدارعلاقتربواوقد

استوطنواوقد،اما2Aعامرومالباباطاعتهموأعلنوا،القديمةالمارونيةالطقوسعل

دراسة،الماروفيلاستشراقا:انظر.الصليبيةالحروبإبانالفرنجةمعوتعاونوا،لبنانفي

عليبنعبدالعزيز:العشرينالقرنمنالأولالنصففيووسائلهباتجاهاتهتأصيلية

الدعوةكلية،الإسلاميةسعودبنمحمدالإمام)جامعةدكتوراهرسالةالمحويتي،

.344-صههـ(ا234هـ-ا224،ألاسمتشرإققسم،بالمدينة
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إلى:بثهاويصل،الفضائيةساتنوربقناةتعرفوالان،م5302عام

والبلادإفريقيا،وشمالوأوروبا،وأستراليا،،والجنوبيةالشماليةأمريكا

.(1)العربية

:ساتونورلوميار()تيليإدارةمجلسرئيس(،كلاسي)جاكويقول

دولارألفمئةوثمانيملايينخمسة0805(،00000)تبلغالقناةميزانيةإن

م5002مايو01-21ففيميزانيتها،فيعجزمنتعانيوهيسنويا)2(،

انطلاقعلىسنتينوبمرورانطلاقها،علىعاما51بمروراحتفالاأقامت

التبرعاتجمعالاحتفالأهدافمنوكان،ساتلنورالفضائيالبث

مليونين802(..،...)بقدروهاوالتي،القناةعلالحالةالديونلتسديد

دولار.ألفمئةوثماني

والوطنوالمجتمعالإنسان)تلفزيونبأنها:قناتهميعرفونوهم

ثقافيمشروعإنهتجاريا،أوحزبياأوسياسياتلفزيوناليمسفهو،والكنيسة

بناءإعادةفيليساهمم1991سنةلبنانحرببعدنشأ.ص!انسانيروحي

فيوالمصالحةوالحوارالسلاممبادئنشروفي،الحربمزقتهالذيالإنسان

)تيلييعمللمرسالتهمدىعلى.المبادئتلكخلالمنإلايستمرلاوطن

بلجماعةلخدمةولا،الشخصلمصلحةبلسخصلمصلحةأبدالوميار(

//:http:القناةموقعانظر()1 www. telelumiere. com/ TLarab. htm.

2()4Tellthon Telelumiere2،ساتنورقناةL.1مساء.،م5052يو
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113يةالتلصي!بيةلم!انياتالعفلا!

المحمي،للروحرسولابل؟يقتللحرفأسيرايكنلمأنهكما،الجماعةلخدمة

يقودهمنورأللجميعيكونأنويجتهدواحد،سخصبهيستأثرأنيرفض

المحطةهذهبيديدهاالكنيسةوضعتلهذا،والحياةوالحقالطريقنحو

والمحبةالعدالةقيملنشرالفضلالطريقةفيهاوجدتأنبعد،الرسولية

أجلهامنوتناضلالمسيحيةبهاتناديقيموهي،الإنسانوحقوقوالحرية

بروتوكولوالتلفزيونالكنسيةالسلطةبينالعلاقةوينظم.كانتأينما

والأساقفةالبطاركةمجلسعبرلوميار(،)تيليالدولةتعتبركما.تعاون

والإدارية،الماليةبالاستقلاليةيحتفظمسيحياتلفزيونا،لبنانفيالكاثوليكية

()1(.الكنسيةالسلطةمنإلاعليهرقابةولا،والبثالبرمجةبحريةويتمتع

الانترنت:شبكةعلىالقناةموتع

الإنجليزية.واللغة،العربيةاللغة:الموقعلغة

شبكةعلىساتالنورقناةموقعنوافذمحتوياتأهموصف

لإنترنت:ا

يلي:كماوهي،نافذةعشرةخمسمنالموقعيمكون

البرامج،شبكة،برامج،الفضائية،ساتنورلوميار،تيلي،الرئيسة

الأصدقاء،صفحة،منحوتات،تمنيات،الوردية،قديسين،نورساتسبكة

.تبرعات،أخرىمواقعصور،

.telelumiereول:لقناةاموقعانظر(1) com/TLarab. htسح!//:هول.h.
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يلي:فيماالنوافذهذهأهمعنوسأتحدث

لوميارا)1(:)تيلينافذة-ا

يلي:بمايلخصونهاكماورسالعها،القناةأهدافبيانوفيه

علىوانفتاحهالتعصبونبذالإنسانلترقيكوسيلةالمجردةالمعرفةنعثر(ا

ستىفيوالإبداعالخلقحركةوتشجيع،عيشونمطوالتزامافكراالاخر،

.والفنونالمعرفةأبواب

الوسائلبشتىأجلهامنوالعمل،الناسبينالسلامفكرةترسيخ2(

النواميسذلكعلىتنصكما؟وحرياتهالإنساناحترامطريقعنالمتاحة

.الإنسانحقوقوشرعةالطبيعية

r)ومعتقدأتهمأجناسهماختلافعلالناسبينالتلاقيفرصإتاحة

فيالحياتيةللمشكلاتوللتصدي،والخبراتالآراءلتبادلحرحوارضمن

تشعباتها.

الدينيةالمعتقداتاحتراممعوالكنيسةالمسيحالسيدبتعاليمالالتزأم(4

وأفرادا،مجموعاتالروحيةالعائلاتومحبةبمعرفتها،والتعمق،الأخرى

مثالي.وطنفيسعيدحرإنسانسبيلفيمعاوالعمل

//:httpالقناةمومعانظر()1 www. telelumiere. com/ TLarab. htm.
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والتقيدورموزها،بأسخاصهاوالزمنيةالروحيةالسلطاتكلاحزام5(

السياسةأخبارتقديمعنوالامتناع،المرعيةوالقوانينوالأنظمةبالمبادئ

فيالعاملينأولها،الترويجأومراعاتها،أواتجاهاتها،فيالخوضأوالمتداولة

حقلها)1(.

بتعاليموالتقيد،التنصيريالحسالأهدافهذهقراءةخلالمنويظهر

نأدونرسالعهمإيصاليريدونفهم،العداواتجلعبعنبعيداالكنيسة

منالمستورعنالنقابوسأكشف،السياسةأوالدينرجاليعيقهم

-.تعالىالله-بإذنالقنواتأهدافعنالحديثعندأهدافهم

)2(:برامجنافذة-2

وسأعرض،القناةتقدمهاالتيالبرامجأهمعلىالضوءيسلطوفيها

ذكرته،تعليتيإلىالأمراحتاجوان،البرامجلهذهالقناةموقعوصفطريقة

يلي:ماالبرامجهذهومن

الإلهي:القذاس(ا

ترأنيمهمونسمعتفاصيلها،بكلصلاتهمنشاهدالقداسهذاوفي

القداسنهايةوفي،والسريانيةالعربيةباللغةقداسهمويؤدون.وعظاتهم

//:http:القناةموقعانظر()1 www. telelumiere. com/ TLarab. htm.

//:http:القناةموقعانظر)2( www. telelumiere. com/ prograrab. htm.
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ية-التنصي!بيةلم!االععلائيات116

ويعتقدونالخمر،ويشربون،المسيحجسداكلواوكأنهمخبزكسرةيأكلون

المسيح.دميشربونأنهم

بالخبزيزودنايومي"قداس:بقولهالبرنامجهذاالموقعويصف

".وتعاليمهاللهكلمةوهي؟الحقيقي

2(الحكمة:

.والصلواتالتأملاتعلىمبنييوميبرنامج

>,<:الورديةمسبحة3(

الوردية.مسبحةأسرارمنسريتلليلةكلمنتصف

الناربخ:فيالكنيسة4(

البلادفيالمسيحيةانتشارتاريخيعرضوثائقيإبرنامج:الموقعيقول

العذراءالإلهوبوالدةالمسيحبيسوعالتبشيرتموكيف،فارسوبلادالعربية

وكما".الشرقفيالمنتشرةالكنائسلبعضعرضإلممابالإضافة.مريم

والشرائعالعقائدجذورفيالبحثعلىالحواريالبرنامجهذايحرص

إلىويشير،الحاليالعصرفيالشريعةأوالعقيدةهذهحاليبينثم،النصرانية

المشروحة.المسألةفيالنصرانيةالطوائفاختلاف

012.)1(انظر:ص
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117يةالثلصي!بيةلم!االففلائيات-

النور:صباخ(0

المجالاتمختلفمنضيوفايستقبلصباحيمباشرحواريبرنامج

علمية،،وتربويةتعليمية،نفسية،لاهوتية،رعوية:موضوعاتعدةوفي

الصلاةفقرةوهيثابتةفقرةيتضمنالبرنامجهذا،إلخ..،.وصحية

النوايا.وتقديم

والهيئاتالمنظماتبهاتقومالتيالأعمالعلىالضوءيسلطماوكثيرا

التيالقضايابعضالبرنامجويناقش،وخارجهلبناندأخلفيالنصرانية

اللبنافي.المجتمعيحتاجه

الكلمة:6(

الكتابويعلميشرحالذي(فغالي)بولسالأبالبرنامجيستضيف

ونوحموسىدعوة،الالمحدسالثالوثسروالجديد:القديمبعهديهالمقدس

منوغ!يرها،المسيحيسوعسيدناتعاليمالمزامير،كتاب،صهاخوتهويوسف

الجديد.العهدفيالأمثال

V)تراثنا:هن

وكل،اللبنانيةوالتقاليدالعاداتعلالمشاهدينيعرفأسبوعيبرنامج

وطبيعتها.الضيعةجمالفيهايظهرلبنأنيةضيعةتعرضحلقة

الشعب:صوت8(

اللبنانيالشعباحتياجاتلمناقشةمخصصمباشر،حواريبرنامجوهو

http://kotob.has.it



ية-التنصلي!بيةالع!الففلائيات118

المجتمع.فيالمؤثرينمننخباويستضيف،المجالاتكافةفي

الحر:المنبر(9

أجتماعية،،دينيةفكريةموضوعاتيتناولمباشرحواريبرنامج

غايةأنالموقع(،ويذكررحمة)جورجالأبالبرنامجيقدم.وحضارية

.جرأةبكلوالحضاريةوالفكريةالإيمانيةالقناعةنقلالبرنامج

اللالئ:منأثمن1(5

فقرتين:منيتألفوهوالعربيةللمرأةيتوجهبرنامج

وبكلفةالتحضير،سهلمغذطبقتحضيرطريقةتتضمن:الأولىالفقرة

مجالاتفيالمتخصصينمنمجموعةاستضافةفيهايتم:الثانيةالفقرة.قليلة

الثقة،،والألمالموت،الزوجأهلمعالتعاملوعائلتها:المرأةتهممختلفة

الهامةالموضوعاتمنوغيرها.،..الزوجيةالخلافات،الأطفالتربية

هذهكلفييعرضالبرنامجوهذا.المقدسبالكتابوربطها،والحساسة

التنصيرية.القنوات

مفتوحة:أبواب(11

القضاياخلالهمنيطرحدينيةشخصياتيستضيفحواريبرنامج

النصرانيةوالطوائفالأديانبينبالمقارنة،العقائديةوجهتهامنالدينية

كماالمسيحيةالعقيدة)نشر:البرنامجمنالهدفأنالموقعويذكر.المتعددة

http://kotob.has.it
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فيهوكماالاخرإلىوالتعرف،الشعبيالإيمانمنالشوائبوإزالةهي،

(.عقائده

القناةوهيإنتاجها)1(،منبرامجهامن8%0بأنالقناةهذهوتتميز

معنا،النورفبرنامجاالهواء،علمباشرةبرامجهابعضتبثالتيالوحيدة

الشعب،وصوتمعنا،ابق:،وبرامجللأطفالبرنامجوهوريتا؟وألو

لاتاتصاتستقبل،مباشرةتبثبرامجكلهاوغيىها،...الحروالمنبر

برنامجأيعلىتحتويلاالأخرىالقنواتأما،المشاهدينومشاركات

علباعتمادهاغ!يرهاعنساتنورقناةفيالترانيمتتميزوكمامباشر.

اللبناني.المجتمععندالمرغوبةاللبنانيةالألحان

واستهدافالتنويععلىحرصهمال!برامجهذهقراءةخلالمنونلحظ

متابعةوعند.غيرهمنأكثراللبنانيالمجتمععلىوتركيزهم،الفئاتجميع

كليشاهدهاوطنيةقناةتكونأنعلىحرصهمبوضوحنرىالقناةبرأمج

فيالمشكلاتمعالجةومحاولة،وطوائفهمأديانهماختلافعلاللبنانيين

خلالهمنيمكنوطنيبغلافالتنصيرلتغليفذلككل،لبنانالوطن

قدمما؟النصرانيةبالروحلتطعيمهمالمشاهدينمنقدرأكبراستقطاب

الأهدافعنالحديثعندعنهاالكثيروسنعرفللنمو،قابلةبذرةيكون

-.تعالىالله-بإذنللقنواتوالوسائل

(1)Telithon Telelumiereمساء.،م5002مايوا2،ساتنور،قناة

http://kotob.has.it
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)1(:الورديةنافذة3-

ية-التنصي!بيةالع!الفضلائيات

نشأةبذكرفبدؤوا،الورديةالمسبحةصلاةيشرحونالنافذةهذهوفي

قديماالرهبانكانالعهد،قديمةالمسبحةصلاة"إنفقالوا:،الصلاةهذه

نأإلى،عقدةوخمسينبمئةمعقودحبلباستعمالالصلواتيرددون

علفشذدتالأحد()عبدالقديسعلبظهوراتهاالعذراءالسيدةتدخلت

إليها.ومحببةاللهلدىمرضثةإلهيةكصلاةواختارتها،الصلاةهذه

إسبانيافيم0171سنةولد-الذيالأحدعبدالقديسعمل

الأسراربإدخالالمسبحةإغناءعلآخرقديسمع-م1221سنةوتوفي

أمه،مريموحياةيسوعبحياةللتأملالعذراءالسيدةلهأوحتكماإليها،

الباباوأضاف،أقسامثلاثةإلىوقسماها،الوردئةالمسبحةوسمياها

فيظهرتالتيالبابويةالرسالةفيأعلنهرابعاقسما(الثانيبولس)يوحنا

الأسرارإذن.النورأسراروهي؟م2002العاممنالأولتشرينا6

وكلالمجد،سراروأ،الحزنوأسرارلنور،اسراروأ،الفرحسرارأ:صبحتأ

،حباتعشرمنيتألفبيتكل،أبياتخمسإلىبدورهمقسمقسم

إياهاعلمناالتيالربيةالصلاةلتلاوةواخربيتكلبينكبيرةحتةيضاف

المسيح.يسوعسيدنا

.telelumiere:القناةموقعانظر(1) com/ROSAIRE/ main. htmi43//.س":h.
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والجمعةوالثلاثاء،الفرحلأساروالسبتالإثنينيوماخضصوقد

الخميسويومالمجد.لأسراروالأحدوالأربعاء،الحزنلأسرار

النور".ارلأ

سارةرسممنابتداءالصلاةهذهأداءطريقةبشرحالموقعيستمرثم

امين(الواحدالإله)3(القدسوالروح)2(والابن)1(الأب)باسمالصليب

وتوسلاتهم.أدعيتهمنهايةإلى

بانالقوليمكنناوتقسيماتها،الصلاةهذهنشأةفيالتأملخلالومن

1(

2(

3(

بمنزلةوهو،القدسوالروحالابنعنمجردةالإفيةالذاتعندهمبهيراد:الأب

الوجود،فيالابنسبقالأبانلديهميعنيلاهذاأنمع،الابنلوجودوالمبدأالأصل

اليهوديةفيدراساتانظر:الاخر،أحدهمايسبقلممعهالوجودأزليالابنبل

اهـ(4اA،السلفأضواءمكتبة)الرياض:اط،الخلفد.سعود:والنصرانية

.751ص:المقدسالكتابتاموسوانظر0،2هص

نأويزعمون-السلام-عليهالمسيحوهو،المتجسدةاللهكلمةعندهمبالابنيراد:الابن

إلىنزلالذيوأنه،الابنبواسطةالعالمخلقالأبوانالوجود،فيللابمساوالابن

.012:صوالنصرانيةاليهوديةفيدراساتانظر:للبسر،فداءالبسريةبالصورةالأرض

فيوالابنللابمساوعندهموهو،الثالثالأقنومالقدسبالروحيراد:القدسروح

منلأنوقدوسا؟الحياةمبدعأنهلاعتقادهمروحا؟وسمي،والطبعوالجوهرالذات

اليهوديةانظر:،المسيحوروحاللهروحويدعى،المؤمنقلبتقديسعملهضمن

.414ص:المقدسالكابوقاموس،12هص:والنصرانية

http://kotob.has.it



ية-التنصي!بيةلم!االففلائيات122

قديسيهملبعضوخيالاتوتجلياتظهوراتمنسرعتعباداتهم

أتباعهم.منللسذجيخترعونها

1(:)تبرعاتنافذة-4

تعانيالقناةأنخاصةوبثها،القناةعطاءلاستمرارالتبرعطلبوفيها

أطلقتلذا،البثمدةتقليصأوللاغلاقتعرضهاقدحادةماديةأزمةمن

هذهتفولم،م5002مايو1-15-4-1213فيالتبرعاتلجمعمهرجانا

منالتبرعاتطلبزالوما،أخرىأياماالجمعفأسعمربالغرضالايام

التزممنلكلالفخريالعضوشهادةعرضواوقدمستمرا،المشاهدين

سنويا.دولارألافبخمسةللقناة

منتجعلتنصيريةقناةأنهأنورساتبقناةالتعريفخلالمنفرأينا

فياللبنانيينالمشاهدينمنالعديدلاستقطابلها؟شعارالبنانعلالحرص

المارونية.النصرانيةعقيدتهاولنشر،والخارجالداخل

//:http:القناةموقعانظر(1) www. telelumiere. com/donationsl. htm.
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وبرامجها:(أولحا!!3)معجزةقناةرابعاة

123

:بالقناةالتعريف

أساسا)1(المسيحمعجزاتإظهارتعتمد،نصرانيةعربيةقناةهي

للبلادموجهةوهي،ساعة21مدىعل)2(النرويجمنوشاللتنصير،

وأوروبا.،لأوسطاوالشرق،العربية

الإنترنت:سبكةعلىالقناةموقع

مختلفة،وبأزياءهـاناثأ،ذكورأالأشخاصمنمجموعة:الموقعشعار

بالسواد،محجبةتظهرالنساءوإحدى،الخليجياللباسيلبسفبعضهم

عبارةالقناةوشعار.معجزةقناةشعارفيهايظهرلشاشةينظرونوكلهم

.لغاتبعدةترجمتهاحولهاويدورالعربيةباللغةمكتوبة()معجزةكلمةعن

)1(

)2(

)وقد-:المعجزةبهايقصدون-والتيعجيبةكلمةعنالمغعدسالكتابقاموسيقول

ومن،قواتأووقوة،وعجيبةاية،:للعجائبأوصافئلاثةالجديدالعهداستعمل

اللهصفةتعرضأنها-وجلالهإدثهتدرةعلىورموزعلاماتوهي-العجائبخواص

فيوتأتي،مزورةعجيبةكانتهـإلاالدينحقائقمعوتنسجم،حقيقتهعلىوتبرهن

قاموسانظر:أ.مقدسةوغايات،مهمةلأسبابإلاعجائبهيصنعلافالته؟مناسبةفرصة

انفرجتأو،مشكلة،/أوحلتمريضسفيفإذا06،206-1صالمفدس،الكتاب

المسيح.معجزإتمنمعجزةبأنهذلكوصفواعسير،سهلأو،ضائقة

الصناعية:للأقمارالأورولىالدليلموقعانظر

.http://www. kingofsat. net/ ar/ detail- niiracle. php
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:كعباراتللقناةالشعاراتبعضيكررونو

واحد)رب

واحدعالم

واحدرجاء

واحد(إيمان

الأسخاصصورمنالعديدالمشاهديرىالعباراتهذهظهورومع

والحجاب،الخليجياللباس:أبرزهامن،مخ!لفةأزياءيرتدونالذين

اختلافعلىالمشاهدبينالتالفإيجادالصورهذهمنويهدفون،الإسلامي

.معجزةقناةشاسةوبينووطنهدينه

العربية.اللغة:الموقعلغة

الإنترنت:شبكةعلىمعجزةقناةموتعنوافذمحتوياتأهموصف

عامةصورةإعطاءعلويقتصر،البدائيةالمواقعمنالقناةموقعيعتبر

يتشابهالنوافذهذهوبعضنوافذ،ثمانيالموقعفيويوجدالمناة،برامجعن

هي:الموقعونوافذ،المحتوىفي

وأخبار،ومالتيميديا،،البرامجوجدول،البثعنومعلومات،الرئيسة

يلي:فيماأهمهاعنوسأتحدث.واتصل،صديقوأخبر،كتابيةودرولس

http://kotob.has.it
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ا-الرثيسة)1(:

الإنترنت،علىالقناةمشاهدةإمكانيةالىبالإضافةالنوافذروابطفيها

هذهوجدولالقناةبرامجعنمعلوماتالصفحةهذهفيالمتصفحويرى

لمنالمشورةتوفيرإمكانيةعنالصفحةهذهفيالموقعويعلن.البرامج

الإلكتروني.البريدعلىمراسلتهمطريقعنوذلكيطلبها،

)2(:البرامججدول2-

يلاحظومما،القناةتبثهاالتيالبرامججدولالصفحةهذهفيويظهر

ستإلىمقسمةفقط،اليومفيساعتينعنعبارةالجديدةالبرامجأنهنا

منفألجديد،اليومهذاخلالطرحتالتيالبرامجوتعاد،متتاليةفزات

.الفترةلهذهإعادةتكونالخمسوالفزات،الأولىالفترةفيالبرامج

،الأخرىالقنواتعلتعتمدأنهاعرفالقناةهذهبرامجتتبعومن

فييعرضاليوميالخبز:مثلالقنواتتلكفييعرضبرامجهامنفالعديد

ونور7ساتقناتيفييعرضالعظيموالكتاب7،وساتالحياةقناتي

معجزةقناةوتتميز،القنواتكلفييعرض؟اللالئمنوأثمن،سات

فكرةكانتأساسهوعلى،القناةسعارنفسيحملالذي؟معجزةببرنامج

:القناةموقعانظر(1)

.filename= schedule. htm؟le. phpام/miraclechanne .I com//س.:hp

.mireclechannelالقناموقعانظر)2( com : eسى//:"ول.h.
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ية-التنصي!بيةالماالفضلائيات126

وامناتبعهلمنالمسيحمعجزاتتسميهاماعلىتركزفهي،معجزةقناة

بالإيمانالحياةفيالنجاحيربطالذي؟النجاحأسراروبرنامج،بخلاصه

.-السلامعليه-بالمسيح

البرامج:أهمعننبذة

أ-معجزة:

التيالمعجزةقصةيرويوهوالنصارىأحديعرضمدبلجبرنامجهو

خلالمنويعلن،المعروضةالقصةعليعلقونثم،حياتهفيلهحصلت

تخدمقصيرةقصةيعرضونالنهايةوفي،الجديدةالحياةدراسةعنالبرنامج

.أسبوعكلمنسبتيومكلالانيعرضوالبرنامج.ذاتهالهدف

:لنجاحاأسرار-ب

حياته،فينجحشخصقصةحلقةكلفييحكيمدبلجبرنامجهو

يوميفيالبرنامجويعرض،للمسيحأتباعهإلىالنهايةفينجاحهوينسب

.أسبوعكلمنوالجمعةالثلاثاء

أفضل:حباة!!-

مشاكلوتجاوزوا،حالهمتحسنتلأسخاصقصصايعرضبرنامج

بشيءقصتهيعرضهؤلاءمنشخصوكل،المسيحمنقربهمبسببالحياة

.أسبوعكلمنأربعاءيومكلالبرنامجويعرضبالصور،التوثيقمن
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127يةالتنصي!بيةلم!انياتالففلا-

نور:لحظةد-

أحدحلقةكلفيويستضيف،متعددةاجتماعيةقضايايناقشبرنامج

كلالبرنامجويعرض،الحلقةموضوعلمناقشةالمتخصصينأوالقساوسة

.أسبوعكلمنإثنينيوم

العظيم:الكتابهـ-

فيقصةأوموضوعايعرض،المصريةباللهجةللأطفالكرتونيبرنامج

فترى؟القصةهذهأحداثالبرنامجأبطاليشارك.المقدسالكتاب

مثلا،زعمهمبحسب-السلام-عليهمالأنبياءمعيجلسونالاظفال

عنقصتهومعايشةمعهبألتحدثالاطفالقام-؟السلامعليه-موسى

وهم،وشفائه-السلامعليه-أيوبمرضقصةالأطفالويرى،قرب

منإثنينيومكلالبرنامجيعرض.وتضرعهحديثهيسمعونخيمتهبجوار

.أسبوعكل

وببنك:بينيو-

الشبابمنثلاثةيظهر،الشباببهاجهتمموضوعاتالبرنامجيناقش

ويظهر،يتفقونوأخرىتارةيختلفون،ويتناقشونيتحاورونفتاةومعهم

الاجتماعيةحياتهيعيشمتدينرجلوهو،إلياسبالعمينادونهالسنفيكبيررجل

ومعالجةالشبابهؤلاءشكوىبسماعويقوم،وسعادةسروربكل

.أسبوعكلمنسبتيومكلالبرنامجيعرض.نصرانيةبروحمشاكلهم
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)1(:كتابيةدروسنافذة3-

ية-الكلصي!بيةلم!االففلائيات

:الإعلانفيوقالوا،الجديدةالحياةلمدرسةإعلانوفيها

فضلى.وجديدةلحياةرحلةلبدءفرصتك)هذه

أساسيةحقائققصيرةدروسلخمسةدراستكخلالمنستتعلم

المسيح.وتعاليمالمقدسالكتابحول

،دروسخمسةعلىجزءكليحتوي،جزأينمنالدراسةهذهتتكون

الثاني:الجزء،قربعنأكثرالمسيحمعرفةفييرغبونللذين:الأولالجزء

كتابعالجديدةحياتكتعيشأنيمكنكيفويعلمكأبعدلعمقيذهب

المسيح.ليسوع

()2(.دراسيةسلسلةكلإتمامعندسهادةالدارسسيمنح

)3(:صديقاخيرنافذة4-

وعنوانأصدقائهأحداسميكتبأنالنافذةهذهمتصفحمنيطلب

معه.التواصلليتم،الإلكترونيبريده

:القناةموقعانظر)1(

.filename=school/ index. html؟le. phpبم/http://www. miraclechannel. com

937.ص:والملحقات1،31صالوسائلموضوعفيالدراسةهذهعنسأتحدث)2(

القناةموقعانظر(3)

.name=Recommend- Us؟miraclechannel. com/ modules. phpس.//:hp
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عنالمسيحرسالةتبليغتريدتنصيريةقناةأنهايتبينوبهذا

به.بالإيمانالنجاحوربطللمسيحمعجزاتأنهايتوهممانشرطريق

عليشاهدهامنلكلالنصرانيبالدينتعزفأنالقناةيفوتولا

عندالتوضيحمنالمزيدوسنعرف،وطوائفهمأديانهماختلاف

.-تعالىالثه-بإذنوالوسائلالأهدافنقاش
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Ir)يةالتنصي!بيةلم!االفضلائيات-

التنصيريةالعربيةالفضانياقأهدا!

تخفىلاجليةوأهدافاورسالةرؤيةالتنصيريةالفضائيةالقنواتتملك

بها،تختصمحددةأهدافالقنواتهذهمنقناةولكليتابعها،منعلى

يعنيلاوهذا،لبرامجهمواختيارهم،بأنفسهمتعريفهمخلالمنتتضح

وهناك،الجميعبهايعتنيمشزكةأهداففهناكبينها،الكليالاختلاف

فيوأخرىالأولوياتأعلىفيجعلتهافقناةالتركيز؟متفاوتةأهداف

ذلك.منأقل

يتلقىفالمسلملها،المسلمالمشاهدجهةمنالقنواتلهذهوسأنظر

فيورميه،دينهمنانتزاعهتريدواحدةمؤسسةكأنهاالتنصيريةالقنوات

المسيحمعجزاتعلىيركزمنبينيفرقلافهو،المحرفةالنصرانيةأحضان

الإسلامي،بالدينالتشكيكعلىيعتمدمنوبينللتنصير،منطلقالتكون

وقيممبادئلغرس؟الإسلاميالعقلغزوإلىتهدفالقنواتهذهفكل

اكتشاففيالطريقةهذهوستفيدنا،النصرانيالمنهجإلىمستندةواعتقادات

تظهرقدقنواتأواستراتيجيتهامنتغيرقدلقنواتالأهدافمنالعديد

القنواتعليهاتعتمدتنصيريةلأهدافمنظومةتعطينافهي،المستقبلفي

كلعندالأهدافهذهحجمإلىنشيرأنالعدلومن.التنصيرلةالفضائية

نأوجدتالتأملوبعد.ذاكأوالهدفهذاعلىاعتمادهاومدى،القنوات

رئيسين:هدفينإلىيرجعالقنواتهذهفيالمنصرينأهداف
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rl(ية-التنصي!بيةالماالففلائيات

قلوبهم.فيالإيمانوتثبيت،دينهمالىالنصارىعودة-ا

النصرانية.فيللدخولالنصارىغيردعوة2-

الأهدافعرضوعند.أخرىأهدافالهدفينهذينعنويتفرع

وإنالأخرىالأهدافأذكرثم،الأهدافبدايةفيالهدفينهذينسأذكر

وزيادةعليها،تأكيداذكرهافيأنإلا؟الهدفينأحدعنيتفرعبعضهاكان

أهلها.لمخططاتوفضحالها،بيان

هذهأهدافأهممنانوجدتوالتحليلوالبحثالدراسةوبعد

وهي:،أهدافسبعةالقنوات

قلوبه!ا:جؤالإيمانوتثبيت،دينهمإلىالنصارىعودة:الأوللهدفا

التنصيرية،المنواتلجميعالأساسيةالأهدافمنالهدفوهذا

أمراباتوالكنيسةالدينعنفالبعد،الهدفهذايحققالبرامجمنوالعديد

اتصالهوتزيينبإيمانهالنصرانيربطعلتركيزهمنرىلذا؟عندهمظاهرا

والتأكيد،النصرانيللايمانرجوعهعندالإيجابيةالجوانبوإبراز،بالكنيسة

كنيسةيجدلمإذاالمتاحةالبدائلصايجادإليها،وحاجتهللكنيسةافتقارهعلى

بها.ويصلييتعبد

إليه،ينتسبونمنعندالضلالتعميقفيتكمنالهدفهذاوخطورة

منالائباعلكسبوشسعون،محرفةعقمدةلأجليناضلوندعاةيخرجهممما
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133يةالكلصي!بيةلم!االففلائيات!

نصرانيفكل،قومهملدعوةويهيئونهم،الاخرىالأديانمختلف

والبشارة،بالإنجيلالكرازةواجبعليهأنيقينايعلممتدين

"اذهبوا:لتلاميذهالمسيحقولالإنجيلفيوجاء-.السلامعليه-بالمسيح

الإيمانتعمقفإذاكلها")1(،للخليقةبالإنجيلواكرزوا،أجمعالعالمإلى

نسبةوهذه،سيتضاعفإليهالدعاةعددف!نأتباعهنفوسفيالنصراني

فهو؟تامةبجديةالهدفهذامعتعاملتوالقنواتلها.ننتبهأنبدلاطردية

الجميع.عندمشتركهدف

-السلام-عليهبالمسيحالإيمانلترسيخجاهدةتسعى7ساتفقناة

دراسات،كتابيةقراءات:مثلالبرامجمنالعديدفقدمت،النصارىعند

العديدوتقدم،الحياةوكلمة،كنيستيالبابا،قداسةمعمعنا،صفوا،كتابية

؟(.ليبالنسبةالمسيحهو)منببرنامجفتراتهاكلوتختم،الروحيةالترانيممن

منالمؤمنيناجتماع-الحياةقناةتبثهالذي-وبيتيأنامسلسلويصور

بينالبيتذلكفيالوقتفيقضى،كنيسةفياجتماعكأنهبيوتهمفيالنصارى

حياتهم،فيالمستجداتأبرزونقاش،المقدسللكتابوشرحوترنيمصلاة

فيالمقدسالكتابعلمعتمدينمشاكلمنيعانونهلماالحلولصىايجاد

فيحتىبألمسيحالإيمانإلىدعوةالبرنامجهذاوفي.مشكلاتهمحل

معللتعاملالمناسبةالبدائلويعطيهم،الأحوالوأضيقالظروفأصعب

16:15.)1(مرقص
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كان"إن:يقولونالبرنامجمنحلقةكلبدأيةففي،كنيسةبلامجتمع

تروحتمنعكحقيقيةصعوباتفيهكانأوبيتكمنقريبةكنيسةفيشما

المؤمنين،ومشاركةوالسلاموالفرحللبهجةمدعوأنت،كنيسةلأقرب

الستخدامهموفي")1(.بيتكوأهلأنتالتجربةهذهلتعيشمدعوأنت

فيوالطمأنينةالسعادةبوجودإيحاء(والسلاموالفرح)البهجه:كلمات

زيارةعندوالسروربالمتعةوإسعارهللمشاهدالتشويقوفيها،دينهم

جذابةكلماتالإعلانهذافيواستخدموافيها.الصلاةوأداءالكنيسة

(.التجربةهذهلتعيش-:)المؤمنينمثلأخرى

حتى-السلامعليه-بالمسيحالحقيقيالإلمانإلىالحياةقناةوتدعو

الكلمةفيالحياة:فبرنامج،ومحبتهوبركتهالمسيحبخلاصالمؤمنيظفر

...مستنيرةعيون:وبرنامج،للجميعالله:برنامجوماير()جويسد

الوحيدوالطريق.والخلاص،والمحبة،السلامحياةإلىتدعووغيرها،

المتجسدالإلهوهو،اللهابنهو-السلامعليه-المسيحبأنالإيمانلذلك

افتدى-السلام-عليهالمسيحوأن،بالصليبوالإيمان-،يعتقدون-كما

الأولى.الخطيئةعقوبةمنالبشريةليخلصنفسه

تعظيمليزدادالسارةالأخبارنشرعلىالحياةقناةتحرصوكما

سفيمنبعضقصصفيذكرون،النفوسفي-السلامعليه-المسيح

صباحا.م،5002مايوا8،الحياةقناة2،ح2،جوبيتيانا:مسلسل(1)
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135يةالكلصي!بيةلم!اثياتالفضا-

المسيحأنعلوالتأكيد،البرامجهذهفيتؤدىالتيالصلواتبسبب

ومن.بسببهقمالشفاءوأن،صلاتهماستجابالذيهو-السلام-عليه

وعجائب،ايات:برنامجالمسعحمعجزاتلإظهارخصصتالتيالبرامج

بأنالمشاهدإيهامذلكمنويهدفون.السارةالأخبار:وبرنامج

بالصلاةتكونالتامةوالسعادةالكاملوالخلاصالحقيقيالشفاء

به.والاستغاثةبدعائه-السلام-عليهللمسيح

متخصصةبرامجفهناك،المقدسالكتابمنقراءاتالحياةقناةوتقدم

برنامجيخلويكادولا،اليوميالخبزبرنامج:مثلالمقدسالكتابلشرح

فقراتالقناةوتعرضالمقدس!،الكتابمنالفقراتلبعضالاستماعمن

إلىوالدعوة،المقدسالكتابتقديسبهدفهذاكل،البرامجبينكتابية

به.والإيمانأتباعه

تدعوفهي،ودعمهالهدفهذاترسيخفيساتنورقناةوتستمر

إلى،أخصبشكلوالموارنةخصوصا،والكاثوليكعموما،النصارى

فيالبرامجواكثربها،والتمسك-السلام-عليهالمسيحلتعاليمالعودة

،سلامولمسةربي،امنت:برامج:ذلكأمثلةومن،الهدفهذاتدعمالقناة

ريتا،ألو:الأطفالبرنامجوحتى،حياةوخبرةبيهدينا،والحق،والكلمة

فقراته.بعضوشرحالمقدسالكتابادابعلىيركز

والشرائعالعقائدتأصيليحاول،التاريخفيالكنعسة:وبرنامج
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لقاء،كلفيمعتقدعنالجميلناصرالأبفيهيتحدث،النصرانية

التاريخخلالومراحلهونشأتهتاريخهفييفصللقاءاتإلىيقسمهأو

الحاضر.الوقتإلىيصلأنإلىالكنسي

امنواالذينالأسخاصأحدمعالقناةتلتقي،وشموعأنا:برنامجوفي

عملوكيفواختباراتها،،تجربتهعنيتحدث-السلامعليه-بالمسيح

حياته.فييسوع

للكنائسنشاطأيعنللأعلانمكاناساتنورقناةتعتبروكما

إحدىوفي.لبنانداخلالنصرانيةوالجمعياتوالهيئاتوالمنظمات

الكنيسة،أبناءتجمعنشاطاتحولالحواركانمعنا؟النور:حلقات

إلىانحرفناللاقيبالقاصراتتعتني؟بالإنسانتعنىجمعياتأنهاويذكرون

نإوقالوا:،بالمسنينوالعناية،للمحتاجينالطعاموتوفير،الفاحشةفعل

مجلسإلىإسارةذلكوفي،التلفزيونيمولمنهوالمشروعيمولالذي

)1(.الكاثوليكوالأساقفةالبطاركة

الحلقاتإحدىففي،الإلهيالقذاسيبثالأسبوعمنأيامستةوفي

)2(،لبنانفيالالامسيدةبناتلوجودالأولىالممويةبمناسبةقداساساهدنا

لأنهمكثيرا؟المشاهدونبهايشيدالتيالورديةالمسبحةتشاهدويوميا

.غ0506،م5002يوليو7الخميس،ساتنورقناةمعنا،النور(1)

.غ5004،م5002يوليو7الخميس،ساتنورقناة،الالهيالقذاس)2(
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هيئةعلىالمسيحجعلواالمسبحةبدايةفي.الوقتهذافيالقناةمعيصلون

ثمجدا،كبيرناقوسفيدقالبابهذايفتحثم،البابيدقشخص

منها:ألفاظا،يذكرون

العذراءمريمبشرالرب)ملاك

القدسالروحمنفحبلت

مريم!ياعليكالسلام

معكالربنعمةممتلئةيا

النساءبينأنتمباركة

يسوعبطنكثمرةومباركة

مريمقديسةيا

الثهوالدةيا

الخطأةنحنلأجلناصلي

(.امينموتنا..ساعةوفيالان

والأماكنالأديرةعنتتحدثوثائقيةبرامجساتنورقناةوتقدم

البرامجهذهخلالومن.الإيمانحجارة:كبرنامج؟لبنانفيالمقدسة

لهموهيالنصارىعندمقدسةأرضلبنانأنترسيخيحاولونالوثائقية

طويلة.عقودمنذ
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13 Aية-التنصي!بيةالداالفضلائيات

أبرزطرحعلتقوموفكرته،محبةالله:فيلمعرضمعجزةقناةوفي

يبدأ،مؤثرةدراميةبطريقةعنهاوالإجابةالنصرانيةالعقيدةفيالإسكالات

بدوريقوموالذييوسفلأبي()بسيطاسمهرجلمنبسؤالالفيلم

بإلهتؤمنونأنتملماذاالجزار:"سألني:ويقوليوسفأبابسيطيسأل،المعلم

الإجابةعنيوسفأبوفأمتنع؟"،ثلاثةأنهتؤمنونالوقتوبنفسواحد

فلمالبرنامجهذاحلقاتتابعتوقد.كثيرةأشياءعلىيتعرفواحتى

منأكثرالعاطفةعليعتمدونإنماأبدا،التساؤلهذاعلأجابواأجدهم

الأنبياءوبينالمسيحبينالفرقعنالعمدةويسأله!والإقناعالتوضيح

فيسابقةمرحلةباللهليعرفواالأنبياءإرسال"مرحلة:فيجيبله،السابقين

ولن،شخصيةمعرفةباللهتعريفناعنعاجزونالأنبياءحتى،التاريخ

البشر،فيأدلهلشخصالكاملالإعلانهوفالمسيح،تراهحتىاللهتعرف

يوسفأبوويجيب-"،اللهوالبشر-تعالىاللهبينالشخصيةالمقابلةوهو

الإقبالحولإجابتهوتدور،اللهابنهوالمسيحأنإثباتكيفيةعنأيضا

"أنا:يقولوالمسيح،قلبهيدخلفيسوعليسوعقلبهفتحفمن؟المسيحعلى

والفداء،،الخطيئةشرحفيويستمرون")1(،والحياةوالحقالطريقهو

الأولىبالدرجةالنصارىإقناعإطارفييأتيالفيلمهذاومثلوتقريرها)2(.

(يوحنا:6:14.)1

م،مساء.5002يوماا8،معجزةقناة:محبةالله)2(
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)93يةالتنصي!بيةالم!نياتالفضلا-

فضلاعقيدتهميشرحواأنيستطيعوالمذلكومع،النصرانيةالعقائدبأهم

بها.المشاهدإقناععن

الخبزبرنامجها:خلالمنالمقدسالكتابشرحعلىالقناةوتحرص

كتابهميقربالذي،العظيمالكتاب:الأطفالبرنامجخلالومن،اليومي

.الأطفالأذهانإلىالمقدس

فيهايوضحونحلقاتأربعفيإيليا()النبيمسلسلعرضتموقد

-عليهالمسيحألوهيةفكرةيعمقمما-؟يصفونه-كماالناريالنبيقصة

ليبلغواالمعجزاتأيدجهمعلىيجري،لهأتباعالأنبياءوأن-،السلام

1(.)دعوته

تعميقفيالفضائيةالقنواتاستغلالعلىالنصارىحرصإذن؟

يكرزمتدينجيلبناءإلىيؤديوهذا،دينهمأبناءعندوالعئرأئعالعقائد

الأمم.لجميعالمسيحبشارةتبليغرسالةويحمل،بالإنجيل

النصرانية:فيللدخولغيرالنصارىدعوة:الثانيلهدفا

هيئاتفأنشأتبها،للحاقالأخرىالأديانأتباعيدعودينالنصرانية

كلالمنصرونواستغل،النصارىغيرلدعوةوموسساتومنظمات

علىوسيلةأهمهوالتلفزيونأنويعتبرون،رسالتهملتبليغالوسائل

.مساة،م5002مأيو92،معجزةقناةإيليا،النبي)3(
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ية-التلصلي!بيةالع!الففلائيات014

التنصيرإلىتهدفالقنوأتهذهمنقناةوكلذلك)1(،لتحقيقالإطلاق

القنواتوهذه،المسلمينمنالعربأغلبلأن؟المسلمينتنصيروخاصة

بعضفيتكثرالإسلامإلىالإشارةولأن؟العربيةباللغةالناطقينتستهدف

منفمنهم،الهدفلهذأالمحققةالوسائلفيالقنواتهذهوتختلف.البرامج

المسلمين،لتنصيركوسيلةعقائدهفيوالتشكيكالإسلامفيالطعناعتمد

وتحببالجميعيفهمهابلغةوثرحهاالنصرانيةبنشراكتفىمنومنهم

تظهر-الحياةقناة-عدأالقنواتفجميع.النصارىلقافلةالانضمامإليهم

لضغوطتتعرضلاحتى؟الأخرىالأديانفيالطعنوعدمالحيادية

للجميع.النصرانيةبنشروتكتفيالمشاهد،عداوةأو

النجاةبأنالمشاهديخرجردمبشن)2(،إلىالطريق:المترجمالفيلمففي

)3(،القمةعلىأثنان:المترجمالفيلموفي،بالنصرانيةالتمسكفيوالسعادة

وفي،النصرانيدينهعلىالقابضهووالمحبوبالمثاليالإنسانأنتستنتج

الإلههوالبشروالهةإلهنابين"الفرق:المقدمةتقولجديد،بعا:برنامج

الدهورمرعلالبشرتعبدهاالليالالهةوكل،الخاطئبيحبالليالوحيد

(1)Tellthon Telelumiereمساء.م،5002مايوا2،ساتنور،قناة

مساء.غ54،12الساعة،م5552يوليو78،ساتقناة،ردمب!ثمنإلىالطريق2()

مساء.اغ4408الساعةم،5502يوليوا76،ساتقناة،القمةعلىاثنان)3(
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يةالكلصي!بيةالع!تنياالفضلا!

إحنا")1(.إلهناعداما،منهبيشمئزوا،بيحتقروه؟الخاطئيكرهون

41(

وإعانتهمالنصارىرحمةإبرازعل7ساتقناةحرصتوقد

للهيئاتأوللقناةوالإنسانيةالإغاثيةالأعمالعرضخلالمن،للاخرين

وتحفز،غيرهمعندالنصارىصورةتلميعفييسهمبدورهوهذا،النصرانية

فيها.المشاركةيرغبأوالتنصيريةالإغاثيةالأعمالفييشاركمن

النصحلتقديمالمشورةمراكزأرقاملناتظهروالاخرالحينوبين

يأمنمتصلبكلويرحبون،منهمذلكيطلبمتصللكلوالتوجيه

كانت.دينيةخلفية

عقائدهاهـابراز،النصرانيةنشرفيالقنواترائدةهي7ساتوقناة

القويموالسبيلالوحيدالحلأنهعلىالمقدسالكتابوعرضوشرأئعها،

وهمومها.الدنياأعباءمنوالتخلصللسعادة

الإسلاميالدينفيللطعنجهدهاكرستفقدالحياةقناةأما

وهو،بطرسزكرياالقمصالهجمةهذهكبرويتبنى،ثوابتهفيوالتشكيك

عن)أسئلةوبرنامجهله،وكرهأل!سلامعداءالقنواتمنصريأشدمن

.الغرضلهذاخصص(الإيمان

ليظهروأمعهمالمقابلاتوأخذالمتنصرينإظهارعلىالقناةودأبت

;YAساتقناة،هح4جديد:جبعد()1 Vم،5702غ.5002يوليو
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Iilية-التنصي!بيةالع!ئياتالففلا

وكيفيةواجهتهمالتيالصعوباتوأبرز،تنصرهمكيفيةللمشاهدين

الإسلامبينالمقارنةنجدلهؤلاءالمبكيةالقصصثناياوفيعليها،التغلب

الحقيقي.والإيمانالروحديانةبأنهاالنصرانيةوتصوير،والنصرانية

ويوجه،الطريقفي:برنامجالمتنصرينتظهرالتيالبرامجأهمومن

ظهر)1(:الحلقاتإحدىففيتنصروا،أنهميدعونمنإبرازإلىتركيزه

طفولتهمنذقصتهيحكيزعموا-،تنصر-كماثممسلماكانأفغانيرجل

دبابةثمانيمئةوعندهجنرالا،كانوالدهأنفذكر،النصرانيةإلىتحولحتى

يضغط،المراسصعبوالدهوكان-،السوفيتيالاتحادمعالحرب-أيام

مؤلماضرباويضربهيسكر،،الخلقسيءوكان،لهمزعيماليكونالناسعل

أفغانياتنساءإلىالكاميراتنتقلثم.الناسمعتعاملهطريقةفيناقشهإذا

هذهعرضعلاقةماأدريفلا،بالسوقيمشينبالسوأدمتحجبات

القصدأنأمعفويةبطريقةظهرتأتراها!؟الرجلكلامثنايافيالصورة

تشؤهبمحصلةالمشاهدليخرج؟المرأةمعالإسلامتعامللطريقةالإسارة

ولكن؟المسلمةالمرأةعلواجبالحجابأنصحيح!؟الإسلامدين

حولالشبهاتإلىالإشارةالقصديكونالصورةبهذهيصورعندما

نقاشموطنهذاليس،للمرأةالإسلاماضطهادفكرةوتعميق،الحجاب

هؤلاء.طويةخبثإلىالإشارةأردتإنما؟المسألة

2،الحياةقنأة،الطريقفي(1) Iصباحا.م5002مايو،
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143يةالتنصي!بيةال!ئياتالفضلا-

طهرانإلىوسافرصغرهفيأفغانستانتركأنهالأفغانبالرجلويذكر

الحجلأداءمكةإلىسافرعمرهمنعشرالخامسبلغولما،جدهبمساعدة

الحجاجصورفترىمنىإلىالصورةتنتقلثم،أصحابهبعضمعوالعمرة

والحزنبالأسىتشعركحزينةموسيقعةنغمةمع،الحجلمناسكوأدائهم

طوافمن؟الحجمناسكيصفثميسميها-،-ك!االضياعأيامعلى

اخر؟إلىمكانمنتنتقلوالكاميراللجمار،ورميللشعروحلقوسعي

مكثإنه:ويقول،الرجلعنهايتحدثالتيالمناسكتلكالمشاهدليرى

هذاكلرغم،صباحكلالحرمفييصليسنواتثلاثمدةالسعوديةفي

الحزينة-والموسيقىسعادةولامحبةولافرحبهيوجدلافارغا،قلبهكان

فكانوايصلوا،حتىالناسيضربالسعوديالشرطيوكان-،مستمرة

اختيارفيالحريةولاالخيارلهميكنفلمالصلاةعلىالناسيجبرون

ويذكر،نصرانيةفلبيبنيةبامرأةوتزوج،الكويتإلىذهبثم.يريدونما

هولأنه؟الإسلامفيالدخولوعلالحجابارتداءعلبإجبارهالهاظلمه

والسكرالضياعحياةويحكيألمانياإلىبالمشاهدوينتقل،لهوالكلمةالرجل

المخدر،منكميةومعهعليهقبضعندماالفخفيوقعحتى،والعربدة

أخبرالسجنسنواتوفي،سنواتخممسسجنهواستمر،السجنوأودع

منالطلاقطلبيأتيهسهرمنأقلوفي،أفغانستانفيكلهأعائلتهبموت

خسرلأنهالانتحار؟قررحينها،معهالجلوستطيقعادتمالأنها؟زوجته

البابشخصفتحالأثناءهذه"وفي:يقول،لذلكالعدةفأعدشيءكل
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ية-التنصإبيةالم!الففلائيات144

الرجلويستمر")1(،يحبكالمسيحيسوع:ليفقال،نصرانيقسأنهفعرفت

لهقالئم"،يحبنيأحداأنحياتيفيسمعتماسنتين"مدةقائلا:الأفغاني

الإنجيل،مننسخةأعطاهثم"،جديدةحياةسيعطيك"المسيح:القس

منوسيحرره،المخلصهويسوعأنفعرفالإنجيليقرأالرجلفأخذ

فكرةعنوعدلالنصرانيةفيالدخولفقرربه،حلتالتيالأتعابكل

-عليهللمسيحيتضرعفأخذ،والخلاصالحريةحياةوجدلأنهألانتحار؟

.جديدةحياةيعطيهأن-ويدعوهالسلام

عنالقصةبطلحديثأثرهمنيزيدالحزينالدراميالعرضهذاإن

مصبوغماضزمن:بزمنينالقناةعرضتهاقصة،حياتهتاريخوعن،نفسه

صحةعنالنظروبغض،بالبياضمطرزومستقبلحاضروزمنبالسواد،

المجمعةالحروفمنأثراأسدالطريقةبهذهالعرضفإنعدمهامنالقصة

.المجردةوالكلمات

وهدىالسايحإبراهيم:الزوجانيجيب،للجميعالثه:برنامجوفي

التعرضيحاولانحلقةكلوفي،المسيحيةفيدخولهمأسبابعنالسايح

-زعموأ-،وبهائهاالنصرانيةبجمالمقارنتهمعصورتهوتشويهللاسلام

"انتبه!:بقولهالمشاهدالسايحإبراهيمينبهالشر؟)2(نواجهكيف:حلقةففي

بها.ويخدعوهمالناسعواطفليستغلوايكررونهاماكثيراالكلمةهذهإن(1)

مسأء.،م5002مايو28،الحياةقنأة:للجميعالله)2(
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ية!الثلصيابيةالع!تنياالفضا!

الشرلهذاالمنتجالوحيدوالتاجرالوجود،هذافيالشرفييتاجرمنيوجد

،الأديانفيرؤوس-أيضا-منهموكثير،كثيرونأعوانوله،الشيطانهو

فيبالاضطرابيبدأالعبارةهذه-معوالتخويفللعنفيروجمنوكل

فهذا،تحاربهأنبدلامثلهيكونلاالذيأنيروجمنوكل-،جلسته

يتاجرالمسيحولكن،طيبةنيتهكانتلوحتىبشر،الناسيفعلهمايقابل

"،الخطيئةبسببالبشرعننفسهقدم،الشيطانغلبالمسيح،ثانيةبتجارة

يتهمفهو،الإسلاميقصدأنهعرفالبرنامجهذاحلقاتثابعومن

الإسلامبينيربطوهو،يخالفهمنكلومحاربةللعنفيروجبأنهالإسلام

للشر.المنتجالشيطانوبينبعثرالشريقابلباعتباره

الحق،اللهبدينوبهتاناوكذباجزافاالتهمألصقواهؤلاءإن:فأقول

همفأوثعكذالكبغدمناتكذباللهعلىأفتركلروفمن):يقولوالثه

افتركل!ممنأطلصومن)-:-تعالىويقول49،،:عمرانالأ!الظنمون

1،12:الأنعام1!لطلمونايقلحلاإنهرئايتمهكذبأوكذبااللهعلى

كذبأوكذبااللهعلىافترك!ممنأطلص)فمق-تعالى-:ويقول

رسلناجاءتهمإذأحمىاتكتبمننصيبهمينالهمأوثبكئايتهت

وسهدواعماضلواقالوااللهدونمنكنت!تذعونماأتنقالوايتوفؤنهتم

القصصهذهومثل:37،.الأعرافأ!كفرينكانواأنهتمأنفسهتمعلى

انتكاسوهوبها،يعتدلاساذةفرديةحالاتتعتبرصحتها-فرض-عل
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ية-الثلصي!بيةالع!تنياالفضلا146

-تعالى-:قال.متعددةالهةعبادةإلىلهشريكلاواحدإلهعبادةمن

هللرجلسلمأورجلامتشنكسونشر!اءفيهرجلامثلاالله)ضرب

"كذلكالزمر:92(أ!يغلمونلاأتحثرهتمبلللهتحقدامثلايضتويان

يعبدلاالذيالمخلصوالمؤمنالثهمعالهةيعبدالذيالمشركيسئويلا

ومن)-تعالى-:وقالهذا؟")1(.منهذافأين،لهشريكلاوحدهالثهإلا

فىأعفلهصحبطتفأوثبك!افروهوفيمتءدينهعنمنكميرتدد

.(712:لبقرةاأ!وتخلدفيهاهتملناراأضحبلبهكوأووا؟خؤلدتياا

هذهمنالهدفويتبين،المقدسالإنجيلمنقراءةالحياةقناةوتعرض

فيفيقولون،القراءةهذهوبعدقبليعرضالذيالتنويهنقرأعندماالقراءة

للانجيلالعربيةالترجمةمنمأخوذةاللهكلمةمنقرأءأت"هذه:التنويه

علالعربيةالترجماتمعظمدرجت(،الشريف)الإنجيلبالمسماة

بينما)يشوع(،فيهايأتيحيثالعبريةاللغةعننقلا)يسوع(أسماستخدام

الإنجيللغةاليونانيةفييأتييث()عيسىاسمالترجمةهذهأستخدمت

المسلمينبينالشائعةالكلمةاستخدامإلىهدفوافهم)إيسوس(".الأصلية

القنواتسائرعنالحياةقناةوتنفرد،ولسانهمثقافتهموفقليخاطبوهم

.يسوعاسممنبدلاعيسىاسمعلىلاحتوائه؟الشريفالإنجيلبقراءة

.1/57هـ(ا134،المعرفةدار:)بيروت6طكثير،ابن،العظيمالقرانتفسير(1)
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)7fيةالتنصي!بيةالم!الففلاثيات-

المقدميتساءل)1(،الأمملجميعنور:برنامجمنالقلبيالسلامحلقةوفي

نوع؟القلبيالسلامعلنحصلفقطبالمسيحإنه:القولفي"أليس:ويقول

طلبفيالاخرالبعضعلىالصعوبةمننوعأو،للمسيحيةالتعصبمن

الواقع"في:بقوله(موريس)إيلياالقسالضيففيجيب؟"،السلامهذا

وضعالله،بجديةعنهوفتشالسلامعنيبحثلشخصصعوبةتوجدلا

للسلامرسولمنبدلاكان،للأرضالسلاميوصلأنخطة؟الخطةهذه

يأتيللأرضالمسيحيرسلبأنخطةأعدلذلك؟للبشريةالسلامهذايحمل

باللهأشركلمنسلامأيأعلمولا"،دمهكلفتهالرسالةهذه،سلامبرسالة

بأقذر-السلام-عليهماللهأنبياءووصفالولد،لهواذعى-تعالى-

برسله.وامن--تعالىاللهوحدلمنالحقيقيفالسلام!وأقبحها؟الأوصاف

الذينف؟بمتغلموتكنتتمإنبالأقنأحقتفريقتنافأى)-:-تعالىقال

مهتدون!وهمالأقنلهمأوثبكبظقوإيمنهصيلبسواولؤءامنوا

حالهم.وجملضلالهمالشيطانلهمزينوهؤلاء81-82(،الأنعام:1

يضلاللهفإنحسنافرءاهءعملهسوءلهرزينأفمن):يقول--تعالىوالله

عليممأدلهإنحسراتعليهتمنفسكتذه!تفلايشاءمنويهدىيشاءمن

كلقاب!علىهوأفمن):--تعالىويقول:8(،أفاطر!يضنعوتبما

يعلملابماتنئونهوأتمسضوهتمقلشر!اءلفهوجعلواكسبتبمانفسرلم

صباحا.505،2مايو02،الحياةمناة:الأمملجميعنور(1)
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ية!الكلصي!بيةالع!الفضلائيات)48

عنوصدوامكرهتمكفروأللذينزينبلاتقولمنبظهرامالأرضفى

الدتياأتحيوهفىعذأبلهتمأ!هأدمنلهرفماأللهيضللومنالسبيل

الرأ!واقمناللهمنلهموماأشقا،خرةولعذاب

،(1)الكرازة:الحلقاتإحدىعنوانكان،وبيتيأنا:مسلسلوفي

العائلةفأسعفتهاسيارةصدمتهاامرأةحولالحلقةهذهأحداثوتدور

فيالعائلةواستمرت،لأصحابهمكنيسةبيتهامنجعلتوالتي؟المتدينة

منتمكنواحتىبيتها،فيوحيدةتعيشلأنها؟المصابةالمرأةمساعدة

دعاءإلىفوجهوها؟نفسيةأزمةلهاسببتوالتي،العائليةمشاكلهااستغلال

المزيدعرضالحلقةثناياوفي.ومخلصاإلهاوقبوله-السلام-عليهالمسيح

عايزالثه"إن:قالوهومما،النصرأنيةإلىالناسدعوةحولالنقاشمن

كلأعطىالقدسروح،المؤمنينكليستخدمفينا،واحدكليستخدم

للناسنذهب،معينةوظيفةفياخترناالله...خاصةمواهبمناواحد

ويؤملون".المسيحلعيلةينضمواحتى،وموتهالمسيححقعقةلهمونبين

كثيرةنفوسلدعوةفيسعونالحصاد؟أيامويعتبرونهاالأيامهذهياكثيرا

المعنى:هذافيقالوهاالتيالترأنيمومن،المسيحلمملكة

الحصادأيامجاءت"قد

حقولونحصلىنجمع

مساة.،م5002يونيو2،الحياةقناة،4ح:وبيتيانا(1)
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يةالتلصي!بيةالع!نياتالففلا!

الأممتغطيالظلمة

نورفيشرقعليناأما

يشرقالسماء،يركبذاهو

ضيائهافيكالشمس

9f(

تلهبنا.عيناه.كالمياهصوته

لينصرنابالمجداتيا

خلاصلنعلنأرسلناعليناالربروح

باسمهالأعمىعينيلنفتح

".الشيطانأسرىونطلق

والمشاكل؟الأمراضاستغلالعلىالتعليميالبرنامجهذايؤكدكما

محبةفيهيالناسمعاناةلكلالوحيدوالحلبيت،كلفيموجودةلأنها

كلفيالنصارىيوجهونالبرنامجبهذاوهم-.السلام-عليهالمسيح

النصراني.الدينإلىويدعواليكرزواالبلدان

Tellthon)ساتنورلقناةالتبرعاتجمعمهرجانوفي Telelumiere)

في-التصريجهذاينقضونثمتنصيريا،هدفاليسهدفهمبأنيصرحون

الرسالةويوصلوابالمسيحيبشرواأنعليهم"إن:بقولهم-نفسهاللقاء

أحدايجبرونلابأنهمالادعاءالعنصيريهدفهميؤكدومما"،الأمملجميع
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ية-التنصي!بيةالم!الففلائيات155

يسمعه.مايرفضأويقبلأنلهوالمشاهد،بالمسيحالإيمانعلى

بالقناةفالعاملون،بالألفاظوتلاعبسفسطةهذهإن:وأقول

الاستمراريستطيعونولا،نفيهيحاولونلذاالتنصير؟أمرمنحساسون

وفي،تفضحهمعديدةفبرامج؟بكلمةأنكروهفإن،الهدفلهذابإنكارهم

فييبينونفهم،التنصيريهدفهمعلىدليلأكبرالمقدسللكتابشروحهم

النصارىكلدائماويحثون،الأمملجميعالمسيحكلمةإيصالأهميةسرحهم

للمرضىحصلتالتيالمعجزاتمنالعديدويروون،يسوعكلمةنشرإلى

:أمثال،عندهمالقديسينحتىأوالعذرأءأوبالمسيحاستغاثتهمجراء

الخوأرقتسمعالعيدهذاوفيمستقلا،عيدالهخصصواالذي)لثربل(؟

مكانة()شربلوللقديس.بهواستغاثقبرهعنددعاهلمنحصلتالتي

البلادبعضفيأستقرت()شربلالقديسذخائرإنحتىعندهمعالية

الإعلاناتإحدىففي-،يزعمون-كماالبلدذلكأهلعلىالبركةلتحل

لبنان"بين:يقولوننيجيرياإلى()شربلالقديسذخائرلزيارةتغطيتهمعن

أقاصيإلىالبشأرةلنرسلالقلوبوتتوحدالمسافاتتقصركيفونيجيريا،

يباركفيهاالربحتىإفريقيا،زارت()شربلالقديسذخائر.الأرض

لحظةالزيارةواكبواسات(و)نورلوميار()تيليالكبير.بحبهويشفي

معمقابلات،والفنيةالدينيةوالاحتفالاتالحارالاستقبال،بلحظة

http://kotob.has.it



151التنصي!يةبيةالطالففلائيات-

وفيصباحا")1(،9الساعةمنتابعونا:السبت،حيةوشهاداتالدينرجال

معابعتيأثناءوفي.الأرضأقاصيإلىالبشارةلإرسألتصريحالإعلانهذا

:يقولنيجيريافيالمقامالقداسفيالراعيبشارةالمطرانرأيتالعغطيةلهذه

المسيحكلامينتشرأنأجلمنكهنتنا،يعاونمنكمواحدكل"أحيي

سؤالوجهمعنا،ابق:حلقاتإحدىوفي")2(يحبوهأنالناسكلليستطيع

أكونكيف:المقدميقول،عليهالإجابةفييشاركواحتىللمشاهدين

نفسهاالحلقةوفيالاخر؟حريةمعالتعارضدونللمسيحساهدارسولا

ويختمبصيدا،حياةرسالةلجماعةالخامسالصيفياللقاءبتغطيةقاموأ

حيةشهادةتبقىحتىكنيستن!ولكلجماعتنالكل"نصلي:بقولهالمقدم

")3(.الشهادةلهذهاليوممتعطشالعالم،العالمبقلب

الكلمةنشربوجوبمعنا،النور:برنامجفيأخرىمرةيصرحونو

أحدعلسؤالامعنا،النور:برنامجويطرح)4(،اللهعنبعيدإنسانلكل

منالدعوة"هل:المقدميقول،المعموديةسرعنتحدثالذيالضيوف

اكتفىبل،السؤالهذاعلالضيفيجبولم؟"،فقطللمسيحينالمسيح

مساء..م5002يوليو41،ساتنورقناة(1)

صباحا.،م5002يوليوا7،ساتنورقناةنيج!هـيا،منالقذاس)2(

.اغ5و55الساعةم،5052يوليو27،ساتنورقناةمعنا:ابق)3(

.اغ0005الساعة500،2يوليو8،ساتنورقناةمعنا:النور)4(
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ية-الكنصي!بيةالم!ئياتالفعلا152

معناالنور:برنامجوالتقى1(.الأصار)كلأساسوأنه،المعموديةبضرورة

البطاركةمجلسعليهيقوموالذيإفريقيافيالرسوليالتنشيطبفريق

أمرالتبشير"إن:فقالالفريقأعضاءأحدوصرح،لبنانفيالكاثوليك

الأمم،لجميعالرسالةعلىتنفتحالشرقيةوكنيستنامخبأ،وغيىمكشوف

منصورميالبرنامجمقدمةأبدتوقد")2(،البشارةعلىمؤتمنونفنحن

السماء.في)عيشوها(أنهموذكرت،النشاطلهذاالارتياحمنالكثير

إلىتشيرمنأصوات،معجزةأصدقاء:فقرةفيمعجزةقناةوتسمعنا

؟القناةلمشاهدةيدعوناخرينوتظهر،القناةعلىيثنونوهممسلمونأنهم

كانواإذأوخاصة،العربلكلاقولأحب"أنا:العراقمنرجلفيقول

تساعدناأنهاوخاصة،المعجزةبقناةيفتخرواأن:مسلمينأومسححيين

إيماننا")3(.اختلافمنبالرغموفرحبسلامحياتنانعيشأنبالفعل

صراحة،التنصيرإلىتدعوالمصريةباللهجةترنيمةمعجزةقناةوتعرض

الترنيمة:فتقول

يومبعدمنيوم"بيعدي

تقوموالناستناموالناس

.غ5006الساعةم،5002يوليو7،ساتنورقناة:معناالنور(1)

.غ5506:الساعة،م5002يوليو23سات،نورقناةمعنا:النور)2(

مساء.م،5052مايو12،معجزةقناة:معجزةأصدقاء)3(
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يةالتلصلي!بيةلع!االفضلائيات-

يح!وشماتطلعوالشمس

غيوممليانضبابمليانالبشرقلب

تايهقلبهمولكنعايشين

مهزوموالضميرساردوالعقل

يتجبرواكمانيمكنيتامروايئكبزوا

معدومالبشرعندالأمانبس

المسيحعندأمانسكةفيأنهمع

المريحوالحلالحبعندهالليهو

إنسانالمسيحعندواحدوكل

غفرانالمسيحعندواحدولكل

للتعبانين؟ربنارسالةهيوصلالليمين

للمحرومين؟ربنارسالةهيوصلالليمين

والمخدوعين؟للمهزومينربنارسالةهيوصلالليمين

اطمنوا؟للبشر:هيقولالليمين

للتايبينقلبهفاتحالربده

1 or
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التلصي!ية-بيةالع!الفضلائيات154

هيخبر؟اللي..مينهيناديالليمين

هيبعثر؟")1(اللي..منهيصليالليمين

البحرين،مملكةفيتصويرهاتمحزينةبحرينيةأغنيةالقناةوعرض!

إلىللسفرالبيتمنخروجهوطريقةوالدهعنالابنبعدالأغنيةتحكي

كبيرا،حزناالأبفحزنالنساء،علوالتعرفالمخدراتلتعاطي؟الخارج

بيتفيالحالبهميستقر،أبيهإلىالعودةويتمنىالابنيفلسالنهايةوفي

النهاية:فيالأبيقولثم،للجميعالفرحةوتعودواحد

وهواهقلبيياالروح"منيت

النصيحةتدرونأنتم

للنجاةقاربمثل

بتأمليسمعهاواللي

(1)2(الحياةفيناجحيبقى

بمثابةالحنونالأبأنوجدتوأحداثها،الأغنيةبهذهالتأملوبعد

الربإلىللرجوعدعوةالقصةوفي،الضالالعبدهووالابن،الحنونالرب

دعوة-ايضا-وفيها،بالعودةالأغنيةهذهسميتلذلك،منهوالقرب

مساة.،م5552مايو22،معجزةقناة:ترنيمة(1)

(Y)هساء.م،5552يونيوا،2معجزةقنأة:العودة
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155يةالكلصي!بيةالع!ئياتلفعلاا-

واللباسالخليجيةالألفاظخلالمنالقناةهذهلمشاهدةللخليجين

والنساء.الرجاليرتديهالذيالخليجي

يحتاجولاواضحالتنصيريهدفهاالتنصيريةالفضائيةفالقنوات

غيردعوةإلىتهدفقناةكلأن-سابقا-قررتفكماعناء،لكبيراكتشافه

فياتفاقهاومع،النصرانيةفيللدخول-المسلمين-خاصةالنصارى

التيالوسائلاختياروفي،عرضهكيفيةفياختلفتفقدالهدفإلىالوصول

.الهدفهذاتحقيقفيغيىهامنأثراأكثرأخمهاترى

بدينهم:المسلمينتشكي!:الثالثالهدف

،الحياةقناةعداماالأخرىللأدياناحترامهاظاهراتعلنالقنواتكل

العقائدحولوالافتراءاتالشبهاتبثمهمةعاتقهاعلىأخذتفقد

الإيمانلزعزعة؟الإسلامدينعلىالحربرأيةورفع،الإسلاميةوالشرائع

.النصارىقلوبفيالإيمانولتثبيت؟المسلمينقلوبفي

بالكذبمليء،الإيمانعنأسئلة:وبرنامجه)1(،بطرسزكرياالقمص

كتبمنوالافزاءاتالشبهاتأخذالرئيسةمهمتهفكانتوالافتراء،

نجدهذلكومن.المشاهدينلأذهانوتقريبهاوالمنصرينالمستشرقين

المسلمينسهوانيةعلىويركز)2(،الجنةنعيمعنحلقاتهإحدىفييتحدث

0صفيبطرسبزكرياالتعريفسبق(1)

صباحا.،م5002مايو18،الحياةقناة:الإيمانعنأسئلة)2(
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ية-التنصي!بيةالع!الففلائيات156

الولدانمنالهدفأنويزعمبل؟العينالحورلأجلالجنةيريدونوأنهم

جلالمحمدعنالكلامهذاوينقلالجن!ي،الشذوذهوالجنةفيالمخلدين

هذاأنللمشاهدينيصوربدورهوبطرسسذوذه،فيبالغالذيكشك

عنيعبرأنهكتابهفيصرحالكاتبأنمع،المسلمينرأيعنيعبرالكتاب

خواطركتابه-يعنيأصدرتهعندماحرصت"فقد:فقالالشخصيرأيه

خواطرفسميته،كاملةمسؤوليتهأتحملأنعلى-الجنسيةالمسألةفيمسلم

لىانمافيه؟الاجتهادادعيتحتىولا،الإسلاملرأيأنسبهولم.،..مسلم

،الإسلامرأيهذأأنيقرربطرسوزكريا0")1(،..كمسلمخواطريقلت

فيالمسلمينعندالمعتبرينالأحاديثوشزاحالمفسرينأقوالكلمتجاهلا

الحميد،عبدمصطفىجمالالدكتور:الكتابهذاعلردوقد،المسألةهذه

-)2(.تعالىالثه-بإذنالوسائلعنالحديثعندردودهبعضوسأذكر

المسلمين،كتبمنيقولمامصدرأنعلىالرجلهذايؤكدماوكثيرا

فوجدت،استدلالاتهفيكثيراتأملتوقد،المشاهدينعلىيموهبهذاوهو

يذسثمله،الأئمةشرحيذكرثمسنةأوكتابمنالدليليعرضأنه

الأئمةأنمع،مصداقيةلكلامهيجعلأنيريدوكأنه،حديثهأثناءفيسمومه

التراثمكتبة:)القاهرة3طكشك،جلالمحمد،الجنسيةالمسألةفيمسلمخواطر)1(

7.صهـ(ا124،الإسلامي

.الكتابهذامن228235-:صانظر)2(

http://kotob.has.it



157يةالثلصيابيةالم!الفضائيات-

ائهملمافمثلا:،شرحهممعرضفيإلعهيشيرواولمقال،مايذكروالم

ابنكلاممعيتفقالأمرهذاأنذكر،الجنةفيالجن!يبالشذوذالمسلمين

استوفاهادثهالمحرمةاللذةترك"فمن:الأرواححاديفي-الله-رحمهالقيم

إلامنهيرادلاالذيالربطهذاإلىفانظرK(،1)تكونمااكملالقيامةفي

بلأصلا؟!لذةللفطرةالمخالفالشذوذفهلفقط؟والتشكيك؟التشكيك

عظيمةجريمة،العقوبةأسدالإسلامعليهاعاقبفطريةانتكاسةهو

هوبل،مرغوبةلذةالشذوذيرىلافالإسلام،الشنيعالقتلعقوبةتستحق

العقوبةاستحقواوكيفلوطقومقصةربناكتابفيونقرأ،مكروهةقذارة

سافلهاعنيهاجعقناأقرناجأء)فلفا-تعالى-:فقال؟فعلتهمبسبب

منهىوماربكعندمسومه!ر-!منضوسجيلقنحجارعليهاوأمطزنا

والظلموالسرقةالقعلتركمنهلثم.[Al"-82أهود:!ببعيدالظلمين

فيالنظروعندالاعتبار؟بهذالذةتكونوهل؟الاخرةفيسينالهاالدنيافي

بطرسزكريايستطعولم،العلميالمنهجعنبعيدةنجدهاالاتهاماتهذه

أوردهاالتيالشبهاتفكل،يقولماعلىصحيحاواحدادليلايقيمأن

العلمي.المنهجعنالبعدكلبعيدة

منالعديدطياتهافيتحملتنصروا،إنهمقالوا:منمعاللقاءاتانكما

جسد،دينالإسلاميالدينأنإلىيشيروأغلبهم،الدينفيوالتشكيكالشبه

.661ص(العلميةالكتبدار:)بيروتالقيمابن،الأفراحبلادالىالأرواححادي(1)
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الكنصلي!ية-بيةالع!الفضائيات158

ذرآنا)ولقذ:يقولإذاللهوصدق.بالروحيعنىالنصرانيالدينأما

اعينولهمبهايفقهونلاقلوفيلهتموالإنسالجنمىلجهنو!ثيرا

أضلهمبلكالأتعصأوثبلثبهايستمعونلاءأذانولهتمبهايتصرونلا

باعماليعنىالإسلامفدين،.917:الأعراف1!اتقفلوتهمأوثبك

بالإخلاصالإسلاماعتنى،الجوارحأعمالعلمباشراتأثيراتؤثرالتيالقلوب

عنبالروحيسموالذيبالصيامالإسلاماعتنى،واليقينوالمحبةوالصدق

والتضرعودعائه-تعالى-اللهإلىباللجوءالإسلاماعتنى،البهيميةالحياة

إذاالمضطريجيبالذيوهوالضار،النافعوحدهفهو،لهالهموموبث،إليه

خلفاءويخعل!تمالسوءويكشفدعاهإذاالمضطريجيبأمن):دعاه

.(26:النملأ!تذ!روتماقليلااللهمعلةزضأءالأ

بدينهم،المسلمينتشكيكالبرامجهذهمنيقصدونهمإذا؟

المنصرونفهؤلاء،المطروحةالمسائلفيالمسلمينمنكث!يرجهلويستغلون

الإساءةأصبحتفهل،الافزاءأتبهذهوالمسلمينللاسلامالإساءةأرادوا

لنفسهاالقناةتجيزوكيف!؟عندهمدينايقولوهلمماوتقويلهمللآخرين

ترىأنالعجبومن!؟صحيحعلميدليلبلاالمفترياتهذهمثلعرض

أسسالذيالبنيانيزعزعأنيريدهأرجرفشفاعلىبنيانهألمس!من

-:-تعالىقال!متيناأساسا
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915يةالثلصي!بيةالع!لفعلائياتا-

أسسمنأمورضونختراللهمىتقوكل!علىربنينهأسسىأفمن)

القؤميقدىلاواللهجهنمنارفىبه!فانهارهارجرفشفاعلئبنينهر

.،901:التوبةأ!لظلمينا

طوائفهم:اختلافعلىالنصارىكلمةجمع:الرابعالهدف

لذلك؟الكنائسأغلبعندهاجسالنصرانيةالطوائفكلمةجمعإن

لرأبحثيثايسعىالشرقيةالكنائسومجلس.والندواتالمؤتمراتأقعمت

فألنصارى،الجميعبينمشتركةلغةوإيجاد،الطوائفهذهبينالصدع

يخسرلاحتى؟بينهمفيماالتناحروعدمللتقاربالماسةبالحاجةأح!وا

العربية.البلادفيالإسلامتغلغلظلفيالجميع

ولكل،الخطيئةمنللبشريةونحلصدلهابنالمسيحبأنيؤمنونفكلهم

دأئرةلتضييقوأضحةمحاولةهذاوفيتناسبها.التيالطقوساختياركنيسة

جاهدينيحاولونأنهمإلاالخطوةهذهبصعوبةيقرونوهم،بينهمالخلاف

بينهم.فيماللتقارب

اجتماعهمفيوأنكلها،للأممالثهكلمةإعلانالجميععلىأنويرون

قوسعنالإسلامرميإلىبينهمفيماالتطاحنمنللمعركةتوجيها

المحبةلنيلتدعوهم،للمسلمينموجهةبرامجطرحخلالمن،واحدة

والإغاثيةالإنسانيةالجهودوتشجيع،بالمسيحالإيمانطريقعنوالسلام

المسلمين.تستهدفالتي
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ية-الكلصي!بيةالع!الفضائيات165

الرؤيةتضمينعلىحرصهانرى7()ساتقناةرؤيةفيالتأملوعند

وكنائسلمسيحيينافذة"فتح:رؤيتهمفيفقالوا؟الكلمةجمعفيرغبثها

برامجخلالمنيسوعللمسيحللشهادةإفريقياوسمال،الأوسطالمثرق

الطعنبعدم7ساتقناةوتصرح")1(،وتعليميةاعلامية؟إلهاميةتلفزيونية

التيالاجتماعاتلإبرازالقناةوتسعىبل؟الأخرىوالأديانالطوائففي

خبرنشر،الإخبارينافذة:برنامجففي،المختلفةالكنائسبينتقرب

القناةيفوتولا،الأوسطالشرقكنائسلمجلسالتنفيذيةاللجنةاجتماع

فيالثالثشنودةللبابأالثانيالثهعبدالملكالأردنملكباستقبالتفخرأن

رموزبعضاستضافةفيجاهدة7ساتقناةوتعمل)2(.الاجتماعهذا

بعض(،إحراج)بدونبرنامجناقشفمثلا-،-الأخرىالطوائفوأعيان

رموزها،بعضواستضافالطوائفبعضنظروجهةمنالموضوعات

الراعيمورشى؟سامحالقساستضاف)3(الروحيةالمواهبحلقةففي

راعي؟نجيبمكرموالقس،الدوبارةبقصرالإنجيليةبالكنيسةالمشارك

3،،7.س//:"ول".7:ساتقناةموقعانظر(1)

مساةغ12و54:الساعة،م5552يوليو77،ساتقناة،691،حالإخبارينافذةبرنامج)2(

الخارقةالمواهبأنها:الأولبتعريفينالروحيةالمواهبسامحالقسيعرف)3(

لبناءالقدسالروحليستخدمهاالإنساناللهأعطاهاالتيالمواهبوالثافي:،للطبيعة

،81ح:إحراجبدونبرنامجانظر:.واوسعأسملالثانيالتعريف:ويقول.الملكوت

مساة.اغ5202الساعةم5502يوليو77،ساتقناة
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161يةالكلصي!بيةالم!الفضلائيات-

منالروحيةالمواهبحوليتحاوران،الجديدةبمصرالإنجيلعةالكنيسة

نأ"نريد:بقولهالتقاربعلمكرمالقسويؤكد،الكنائسنظروجهة

".نتطابقأننريدولانمقارب

نافذة:برنامجخلالمنالكنائسكلأنشطةعلالضوءالقناةوتسلط

لكلفعهاوالخطاب،بالمسيحل!يمانتدعوأفلاماالقناةوتقدم.الإخباري

المسائلتركواوالمسلسلاتالأفلاملهذهعرضهمفيلأنه؟الطوائف

-:،-أمثالالمشاهدينمنعددأكبرلكسبالطوائفهذهبينالخلافية

قناةتعرضوكما)2(،القمةعلىاثنان:ردمبشن)1(.وفيلمإلىالطريق:فيلم

مذاهبها.اختلافعلالكنائسمنالعديدفيالصلوات7()سات

الإسلامنحورماحهاوجهتلأنها؟الطائفيةنبذعلالحياةقناةتؤكدو

وشرائعه.عقائدهفيوالتشكيكوأهله

نوربرنامجمنالعراقلأهلحلقةتخصيصعلىالحياةقناةحرصتكما

منالأستوديوفيالجمهوركان،الربيدفيالعراق:بعنوان،الأمملجميع

الحلقةوضيف،عراقيالترنيمفرقةوطاقمالمهجر،بلادفيالعراقأهل

عاما،وثلاثينسبعةمدةالعراقكنائسفيخدموالذيجيد،حليمالقس

والتوجهالربإلىاللجوءفيمتمثلةالعراقلأهلنصيحةالقسويوجه

مساء.غ54،12الساعة،م5052يوليو78،ساتقناة:ردمبشنإلىالطريق(1)

مساء.غ44018الساعةم،5552يوليوا76،قناة:القمةعلىاثنان)2(
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:الكلماتبهذهالفرقةوتترنم،نحوه

ية-الكنصي!بيةلم!انياتالفضلا

المسيحأيهالك)أشكو

الفاديأيهالكأشكو

الوجودذأفيدمتمماأعبدك

سيديأنتإلهيأنت

الوطيد(وستريخلاصيأنت

الدمارصوربعضعرضمععراقيةامرأةمنبصلاةالحلقةوختمت

نأ،حنانياربيا،"صلاتيصلاتها:فيقالتهومما،بالعراقحلالذي

أعلنتهاالأبديةمحبتكفيوأنك،حقكويعرفوأيعرفوكلكيسعبيتخلص

وحدهوبهالأبديةالحياةبهالذيالمسيحيسوعابنكوفي،الصليبعل

بطريقتهمالإلهعلىالناسيتعرفأنلأجليصلونفهم".معكالمصالحة

عليحزنونأنهمالحلقةبدايةمنذأظنوكنتالفاسد.وأعتقادهمالخاصة

البهجة-وعلاماتقالالنهايةفيالمقدمولكن؟العراقفيحصلما

عنويعوض،احتياجكليسددالربأن"ونصلي-:وجههعلىوالابتسامة

وكأنهم."وبركاتخيرسنينوتكون،سدىضاعتالتيالسنينكل

الصليبفحاميةيفرحوا؟أنلهموحق!خيراالعراقبسقوطيستبشرون

ونالواالإنساندمرواكماالعقائدليدمروا؟مصراعيهعللهمالبابفتحت
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163يةالتنصي!بيةلم!االفضلائيات-

-كماالسابقالعهدفيأمرهممنضيقفيكانوافقد،وإنسانيتهكرامتهمن

وانفلاتاحتلالمنللعراقحدثمايرضيهمفهل-،الحلقةضيفصرح

-؟السلامعليه-المسيحإليهيدعولماموافقهذاوهلوتشريد؟وقتلأمني

.يعلنونلماالمخالفةالضيقةمصالحهميبينفهذا

فكلهم؟النصارىكلمةأجتماععلىحرصهاتعلنساتنورقناةأما

هذاحرصهمويتجلىبها،الخاصةطقوسهاكنيسةولكل،اللهأبناء

،تحديات:برنامجمؤخرأعرضوقد،الأخرىالكنائسأتباعباستضافة

عملنقاطفيليتشاوروالبنانفيالنصرانيةالطوأئفكليجمعوالذي

بينهم.مشزكة

نأإلا،النصارىكلمةجمعفيللاسهامالقنواتهذهحرصومع

يبإنماالقنواتهذهفيفنجدذلك،دونيحولبينهمالجوهريالخلاف

منالثالثشنودةللباباسؤاليأتي.النصرانيةالطوائفبينالنزاععمق

أمارس،أرثوذكسيسابأنا":الشابفيقول،كنيستينبينيتنقلساب

فهلالبروتستانتيةالكنائسإحدىفيمدرسولكني،كنيستيأسرار

هم!؟هناكدرست"لماذا:بقولهالبابافأجأببالاستمرار؟"ترسدني

...!بعض؟معالاثنينفيماشيأنتوإلا؟تطوعتأنتوإلاانتدبوك؟

وأنتتخونهممالهممخلصتكونبروتستانتعندتدرسلمامفروض

الحرجعنتبتعدأنقدرتوإن،كنيستكتخونماالوقتوبنفس،معهم
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ية-التنحلي!بيةالع!الفضلائيات164

التيالعقيدتينفيالمشزكةالأسياءدرستدرسضروريكانوإذا..ابعد.

فيها")1(.تتكلمتقدرمشتركةكثيرةحاجاتفيهأحد،عليهايلومكلا

أتباعها،علكنيسةكلوحرص،الكنائسبينالكبيرةالفجوةهناويتضح

علىوحتى.الأخرىالكنائسفيوالتعليمالخدمةفيلهمالسماحوعدم

تدريسوعدمالكنيسةمعتقداتعلىالتركيزينبغيبعضها؟مخالفةافتراض

.الأخرىالكنيسةأروقةبينالتدريسكانلوحتىيخالفهاما

تردمأنيمكنولاجدا،عريضالنصرانيةالطوائفبينالخلافإن

ومن.وجوهرهاعقيدتهمأساسعنالطوائفأهلتخلىإذأإلابينهاالهوة

النصرانيةالطوائففيهااختلفتالتيالجوهريةالمسائلأبرز

،هما)2(:لتانمسأ

طبيعتين:ذوإنهأمإله،لأئهواحدهتجطبيعةذوالمسمحهل:الأولى

اللاهوتفيهيجثمعفكيف؟مريمابنلأنه؟دانسانيةإله،لأنه،إلهية

؟والناسوت

مذاهب:ثلاثةإلىالمسيحطبيعةتجأهالنصارىأنقسموقد

الأرثوذكس:مذهب-ا

أقنومية،وأحدةوذاتواحدةومشيئةواحدةطبيعةاللمسيحأنيرون

مساء.غ)5707:الساعة،م5502يوليواIcVساتقناة8:البابا:حقداسةمع))(

.265:والتثليثالتوحيدبينالمسيحيةانظر:)2(
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165يةالتنصي!بيةالع!الفضلائيات!

ولذلك،امتزاجولااختلاطبدونالاتحادبعدوصارتالجسد،معاتحدت

()1(.الإلهوالدة-فالعذراء-بحق

الكاثوليك:هذهب2-

ذاتانلهولكن؟إلهيأقنومفالمسيحوالمشيئتين،الطبيعتينمذهبوهو

ولدتقدفهيجميعا،الاثنينولدتومريم،والإنسانالإلههماوكيانان،

الإنسانية،الطبيعةفيالناسومع،الإلهيةالطبيعةفيأبيهمعهوالذيالمسيح

واحد)2(.وأقنومومشيئتانطبيعتانفهو

الموارنة:مذهب3-

أقنومفيالطبيعتينلالتقاءواحدةومشيئةطبيعتينذوالمسيحأنيرون

،م68.سنةالقسطنطينيةمجمعفعقد،بذلكيقبلوالمالبطارقةأنإلاواحد،

لعنوقد،الكاثوليكلمذهبتأكيداومشيئتينطبيعتينللمسيحأنوقرر

ذلك)3(.بغيريقولمنكلالمجمعهذا

معا؟والابنالأبمنامالأبمنمنبعقالقدسروحهلالئانية:المسألة

،وحدهالأبمنيصدرالقدسروحأنالشرقيةالكنيسةرأتفقد

.16صم(،6291،القبطيالتوافقجمعية)مصر:شودةزكي:الأقباطتاريخ(1)

.302صم(،0002،المصريةالنهضةمكتبة:)القاهرةا.ط،سلبيأحمدد.،المسيحية:انظر)2(

.274صةوالتثليثالتوحيدبينوالمسيحية40،2ص:السابقالمرجعانظر:)3(
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ية-التنصلي!بيةلم!االفضلائيات166

سواء)1(.حدعلىوألابنالأبمنيصدرإنه:فتقولالغربيةالكنعسةوأما

تجاوزهيمكنولا،النصارىبينوجوهريعميقالخلافإذأ

بعضهايستقلأديانكأنهاالنصارىفطوائف،إعلاميةولقاءاتباجتماعات

مشتركةأرضيةعلىالوقوفإلىسعواكلهذلكومعوهمالاخر،عن

الأمم.بينالنصرانيةلنشربينهمفيماويتعاونونفيهأ،يجتمعون

وأجابةمخلصا،قبلوهلمنالمسيحمعجزاتنشر:الخامسالهدف

أسئلتهم:

-السلام-عليهللمسيحومعجزاتاياتأنهايعتقدونمانشروفي

ولغيرللنصارىموجهةفهي-،السلام-عليهالمسيحعبادةإلىدعوة

؟لأخرىقناةمنيختلفالمعجزاتهذهوعرضسواء،حدعلالنصارى

وسيلة؟منهاجعلألاخروبعضهألها،هدفانشرهاجعلتالقنواتفبعض

نشرمنجعلتاوالحياةمعجزةفقناتا.النصارىغيرودعوةالإيمانلتثبيت

لإبرازالبرامجمنالعديدعرضخلالمنلهماهدفاالمسيحمعجزات

الاسم.بهذأمعجزةقناةسميتلذا؟المسيحمعجزات

المعجزاتهذهعرضتافقدساتوالنور7ساتقناتاوأما

275-276،ص:والتثليثالتوحيدبينوالمسيحية،17-.ا67ض:المسيحيةانظر:()1

.37-47ص:المسيحيةوالمذاهبالفرقوانظر:
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167يةالتنصي!بيةالع!الففلائيات-

لاياتبرامجتخصيصدون،البرامجأثناءوفيمتفرقةبصور

-.السلام-عليهالمسيحومعجزات

)ألن(:المصريةباللهجةالمترجم(ردمبشنإلى)الطريقفيلمففي

رئيسهامندولارألفوخمسينمئتينأخذت)أماندا(،صديقان)أماندا(و

فيفوقعتالرهانوخسرتللخيلسباقفيبهاراهنتثم،العملفي

المستشفىفيالمتدينالعجوزلجدهاذهبت؟للرئيسالمبلغتردكيف،مأزق

مسؤوليتهعلىحفيدتهمعالخروجأراد،القلبفيعمليةلهأجريمساالذي

هناالمدينة-واسم،معهللنزهة)ردمبشن(لمدينةمعهفسافرت،الخأصة

لمدينةمعهايسافرأنيريدفهو،الخلاص:بالإنجليزيةمعناهلأنمقصود؟

الدينيلبرنامجهليستمعالمزعجةالموسيقىتغلقأنفأمرها-،الخلاص

يتحدثثم-الصلاة-يؤديويتمتميسكتوالأخرىالفينةوبين،المفضل

له،أجريتالتيالعمليةعنوحدثها،اللهمععلاقةعلىوأنهالصلاةعن

سيذهب.أينإلىيعرفلأنه؟اللهللقاءجاهزأنهأخبرهاعليهخافتفلما

يستمعفأخذ"الروحيميعادي"هذا:وقالالساعةمنبهسمعثم

فيهايقولالمشاهديسمعهاعبارةواختاروأالراديو،فيالمفضللبرنامجه

تتخذوأنشجعك،بيبارككربناإنبنصلي"احنا-:المصرية-باللهجةالمذيع

استعانتوقد،العصابةتطاردهاثم"،دهالنهارالمسيحتتبعإنكقرار

وفي،بأعجوبةمنهمتنجومرةكلوفيمكانها،عنيخبرهمبجنيالعصابة
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I I Aية-الكنصي!بيةالع!الفضلائيات

مش"أنا:باكبصوتوصرختجدهامععليهاقبضوامحاولةاخر

علىقبضثم،منهميفلتأناستطاعالجدأنإلاربنا"،أقابلمستعدة

فلماجدا،خطرةوحالتهللمستشفىفنقل،للوعيفاقدوالجدالعصابة

علىدلهاالذيفهو،فقدتهلأنها؟مرابكاءبكتحالتهعنحفعدتهأخبروا

جدها،منالوعظيةالرسالةفتقرأ،باكيةمسرعةبسيارتهافخرجت،المسيح

فكانت،لتستمعالراديوفتديرجدها،برنامجفتتذكرالجرسيرنثم

فخرجتبكاؤها،فازداد(،اللهغفرانعنوالبحث)الرجوععنالموعظة

المسيح،وتخاطبتبكيوهيمنهافخرجت،السيارةفانقلبتالمسارعن

،بسلامجدهالترىالربإلىوتلجأ،السلامعنوالبحثالتوبةوتعلن

فيعيدها،الشرطييأتيهاالحالةهذهعلوهي.المسيحمنمعجزةوتريد

اختارتالأمرنهايةوفي،جيدةبصحةهوفإذاجدهافيريها،للمستشفى

)1(.المسيحعلدلهالأنهجدها؟معالعيش

إبرازعلىالنصارىحرصيتجلالمؤثرالدراميالفيلمهذاوفي

وفي،بمعجزةالعصابةمننجتالفتاةفهذه؟الطرقبشتىالمسيحمعجزات

الجد.حياةلإنقاذمعجزةتطلبالنهاية

مساء،غ21ر45الساعةم،5002يولعو78،ساتقناةردمبثمن:إلىالطريق)1(

.Atصوانظر:
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916يةالتلصي!بيةالم!ئياتالففلا-

تصفهما،السنفيكبيرتينسيدتينجديد)1(بعدبرنامجوششضيف

حولالوقتأغلبودارمصر،فيالمسيحبيتأساساتمنبأنهماالمقدمة

عليها.وقفتاالتيالناسمعجزات

-عليهالمسيحمعجزاتلنعثرمستقلةبرامجالحياةقناةخصصتوقد

فمن،السلام-عليهبالمسيحالإيمانلاختباردائماتدعوأنهاكما-،السلام

فسيحدث؟النصارىاعتقادوفق-السلام-عليهبالمسيحإيمانهفيأخلص

عنتبثالتيالبرامجأمثلةومن،حياتهفيمعجزة-السلام-علعهالمسيح

الحل.هووالمسيح،السارةوالأخبار،وعجائبايات:الحياةقناةطريق

امنوالمنحصلتالتيالمعجزاتذكرعلىتحرصالبرامجمنوالعديد

مخلصا.-إلهاالسلام-عليهبالمسعح

الموافقةالصوربعضتصاحبهابمقدمة،الحلهوالمسيح:برنامجويبدأ

يلي)2(:ماالمقدمةهذهفيفقالوالكلماتها،

كتير"ناس

أصابتهمسفاءملهاشأمرأض

عذبتهمساكناهمشريرةأرواح

صباحأ.غ3و.2:الساعة،م5552يوليو712،سات:قناة4ح4ججديد:بعد(1)

ماة.،م5002مايو23،الحياةقناة:الحلهوالمسيح)2(
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حنتهموهمومنفسيةجروح

ذلتهمماديةاحتياجات

سلمتهمالأبديللموتخطايا

الحل؟إيهترىيا

الحل"هوالمسيح

-السلام-عليهالمسيحمعجزاتإظهارعلساتنورقناةوزادت

ففي،وغيره(إشربلالقديس:مثلالمسيحأتباعالقديسينمعجزاتإبراز

لهمحصلتمنمعاللقاءاتمنالعديدأجروا()شربلالقديسعيد

المعاناةومدى،المعجزاتهذهحدوثكيفيةويصفون،بسببهمعجزات

حياتهم.فيالمعجزةهذهحدوثقبلإليهاوصلواالتي

عل:قأئمةالقناةففكرة،بوضوحالهدفهذأترىمعجزةقناةوفي

قلوبإلىخلالهامنفنفذوا،المسلمينلتنصيرأساساالمعجزاتجعل

،معجزة:باسمخأصبرنامجالقنأةففيوالأشقياء،والمرضىالمحتاجين

حدوثيرويالمسيحأتباعأحدحياةتعرضحلقأتهمنحلقةكلوفي

ناشطةإرهابيةأمرأةحياةعرضت:الحلقاتإحدىففي،حياتهفيالمعجزة

حتى(الثوريالمشرقالطريق)حزبمعالمرأةتدرجت،ثوريحزبمع

هذهوتروي،الناسمنالعديدمقتلفيوتسببت،الحزبقائدةأصبحت
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خطيربمرضأصيبزوجيأخا"إن:وتقولالمسيحعلتعرفهاقصةالمرأة

إلىفذهبت،معهللذهأبيومذاتفدعاني،للكنيسةذهبحتىيشفولم

الزياراتتكراربعدالمسيحقابلتثم!هناكيحدثممااستغرابيفزاد،هناك

المسيح،علىتعرفهابعدبالكاملتغيرتحياتهاأنوتذكر"،للكنيسة

وعندمايسامحها،لااللهأنتظنوكانت،تبكيوهيجرائمهاعنتتحدث

لها)1(.سيغفراللهأنعرفتالمقدسالكتابقرأت

والرحمةالسلامدينهيالنصرانيةبأنوالادعاء،منهمتمويهذلكوكل

.والمعجزات

طفولتهممنذأشخاصقصةيعرض،النجاحأسار:برنامجوكذلك

هوالمسيحاتباعإن:يرددونحلقةكلوفي،النجاحلهذاوصلواأنإلى

فيشيء)كلشعارهإن:أحدهمفيقول،إليهوصلواالذيالنجاحأساس

الله،إلىحأجةفيبأنهمللتجارنصحهفيويستمر(،اللهمنعطيةالعمل

)2(.اللهمععلاقتهفييكمنحياتهفيالنجاحسرأنويذكر

إعجازللمسيحكانالتيالقصصبعض،أفضلحياة:برنامجوعرض

المصابة()سانديقصةعرضتالحلقاتإحدىففيأصحابهأ،حياةفي

طفولتها،فيلهاتعرضتالتيالمشاكلبسببالشخصيةانفصامبمرض

مساء.،م5002مايوا9،معجزةقناة:معجزة(1)

.ءمسا،م5002مايو52،معجزةقناة:لنجاحاأصار(2)
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الذهابفقررتحياتها،طيلةتستعملهاحبوبافأعطاهاللطبيبذهبت

أساءمنكلسامحتالصلاةخلالومن،المشورةعلتحصلحتىللكنيسة

جعلمماحالتهاتحسنتثميسامحها،أنالربمنوطلبتوأعترفتإليها

")1(.معجزةأنهإلاذلكتفسيريمكن"لا:يقولالطبيب

خارجةوهيسيمالا؟توثيقإلىتحتاج-التيالمعجزاتتلكنشرإن

لذا؟والمحتاجينالمرضىانتباهيجذبمتعددةبوسائل-والمبالغةالهوىمخرج

لجأومن،البشريةمعاناةلكلالحلبأنهمأنفسهمتقديمعلىحرصوا

والتحدثمعهبحياتهالسعداءمنفكان،الأتباعحظيرةفيأدخلهللمسيح

.بلقياهوالأنسإليه

ومعبودهم،إلههمباعتبارهالمسيحمعجزاتنشرأرادواالمنصرينهؤلاءإن

حياتهفيحدثماوأن-،السلام-عليهالمسيحبشريةيقررالكريموالقران

-:وتعالى-سبحانهقالأدله،بإذنكانتلرسالتهمؤيدةمعجزاتمن

أيدتكإذلدتكووعلىعلتكنغمتىاذ!زمزيماتنيعيسىاللهقالإذ)

تحكمةوأتصتباعفقتكوادو!قلاتمقدآفىلمايستكلواتقدسابروح

حكل"عه

فيهالتنفخبإذنىآلطتركهئةالطينمنتخلقوإذوالإنجيلوالتورلة

س!

أتموتىتخرجوإذبإذنىوالأترصالأتحمهوتبزىمبإذنىاطترفتكون

ائذينفقاللبينتباجئتهصإذعنكيلإشرسبنى!ففتوإدبإذنى

مساء.،م5002مايو5،2معجزةقناة:أفضلحياة(1)
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.(011:المائدةأ!مبينسخرإلأهذاإقمنهتمكفروا

:الخلاصفكرةتعميق:السادسلهدفا

،الخلاصفكرةتعميقعلالفضائيةالقنواتفيالنصارىحرص

المسيحقدمهاالتيالكبرىالتضحيةيذكرون؟محزنةدراميةوبصورة

حريللبشريةفداءنفسهقدممنإن:ويقولون،الخطيئةمنالبشرلعخلص

ويعبد.يحبأن

القصةوبطلا،القمةعلاثنان:المدبلجالفيلم(V)ساتقناةعرضت

رجلو)مايكل(،الطيبةالأخلاقصاحبالمتدينالرجلذلك()ديرك

عاليةقمةإلىالوصولفيالشابانيرغب،نفسهإلايحبلامتكبرمغرور

معصفقةبعد،للهدفللوصوليدعمهمامنووجدا،تشيليفيجدا

الوفيالشاببأنه()ديركيظهردائمادعمهما.الذيالشركةصاحب

لهفليس)مايكل(عينيفيوالتكبرالغرورنرىبالمقابل،الأمينالصادق

()ديركنصائحنسمعوالاخرالحينوبين،رغباتهوتحقيقالشهرةإلاهئم

الشابانيستعدطويلةدراميةقصةوبعد.المسيحعنوحديثه،لزميله

القمةتلكيصعدانثمقبلهما،احديصلهالمالتيالعاليةالقمةلصعود

جثةوجداالأيامأحدففي؟ومخيفةمفزعةمواقفلهماوحصلت،الشاهقة

ماتهذا(:)مايكلفقالخوفهما،فازدادمشهورلمتسلقالأرضعلملقاة

-فأجابهالقمةإلىالوصولقبلمنطقةوهي-!؟الموتمنطقةيصلولم
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سنقابلكلنا..حيا.الأرضيغادرأحدلاموتمنطقةفيكلنا)ديرك(؟

منتتحررأنعليك،الآنمننستعدأنوالأفضل...مايوماالخالق

لله،الكلسلمكبيرا؟تكونأنتريدهل؟المجازفةتريدهل...قيودك

للربيتضرع()ديركفأخذالقمةإلىوصلامدةبعدثم.لكأبااجعله

انقطعالعودةطريقوفي.للربويصليالجبلقمةعلالصليبويغرس

هدوءوبعدبهما،توديأنكادتثلجيةعاصفةبسببعنهماالاتصال

مخيفةدراميةوبطريقةوفجأة،التعبغايةفيوهماالمسيرواصلاالعاصفة

بسبب()ديركنهايةفكانت()ديركفينقذهداهملخطر()مايكليتعرض

صديقتهوالدويقابللأصحابه()مايكليعودالنهايةوفي،لصديقهإنقاذه

شديدوهو()مايكلعأد.حأملأنهاأخبرتهلما()مايكلعنهاتخلالتي

والدمنوطلب()مايكلبكى،بصديقتهفعلهماعلوالأسفالحزن

قائلاثأردفثم،يسامحكأنأولااللهمناطلب:لهفقال،المسامحةصديقته

واحدكلمعيسوعفعلهلماتمامأمشابهالجبلعلىمعك()ديركفعلهما

والدفأجابه؟أجليمنهذاكليسوعفعللم(:مايكل)يقولثممنا،

وطلبللتوبةإعلانوفيهامحزنةالنهايةوتكون.يحبكلأنه:صديقته

1(.)المغفرة

وإنظر:مساء،غ,44A1الساعةم،5502يوليو716،قناة:القمةعلىاثنان)1(

8.212،وصه
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المخلصلأنه؟للمسيحالحياةتسليمهيالفيلملهذاالنهائعةالفكرة

-.يزعمون-كماللبشروحبهتضحيتهعلىدليلاكبروهذا،الخطيئةمن

عل)1(،الخلاصرئيسالمسيح:حلقةفي،مستنيرةعيونبرنامجويؤكد

كأننا،للخطيةعبيد"كلنا:المقدمفيقولبالمسيحبالإيمانإلاخلاصلاأنه

فيالليالعبيدكلواسترىالعبيدسوقدخلالمسيحسوق،فيعبيد

ثمندفعالمسيحتحرروا،العبيدكلبهالخطايا،لكلالثمنودفع،السوق

الابنحرركمإن،المسيحبثمنتمتعواالليهموامنواصدقوااللي،الجميع

منالماضيفيخلصهمالمسيحأنيبينثمأحرارأ")2(،تكونونفبالحقيقة

بعدهافينتقلوأالجسدمنالمستقبلفيوسيخلصهم،الخطيئةعقوبة

المسيح،معخرجمنلخلاصأخرىمعانيهناكأنإلىويشير،للمسيح

انتمائهمفبسبب،الحياةفيتوأجههمالتيالمشاكلمنسيخلصهمفالمسيح

كثيراالخلاصمنالمعنىوهذا،ضائقةكلعنهمسيفرج؟للمسيح

.متعددةبوسائليعرضونهما

يتحدث)3(،الحياةقناةعرضتهالذيم4002عاملندنترنيمحفلوفي

يجدولم،والمخدراتوالمالالشهرةبينضياعهقصةعنكفرونيأيمنالمرنم

صباحأ.،م052يوليوه13،الحياةقناة:مستنيرةعيون(1)

8.36:يوحنا:)2(

صباحا.،م5002مايو91،الحياةقناةالمعبود:إلهي)3(
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رحلةمنخلصهفقدومخلصا،إلهابالمسيحبإيمانهإلاوالسلامالسعادة

قالها:التيالكلماتومن.اللبنانيةبلهجتهترنمثمعاشها،التيالضياع

الضياعمن"تعبت

الغربةوطعمالبعدكرهت

قلبيراحةعلوعمفتش

حاليلاقيعمبقدرمش

الضياعمنتبت

العالي:بالصوتأصرخوراح

وخلصنيارحمنييارب

بينقصنيوحدهسلامك

بتوبةكتيربعدت

وخلصني"ارحمنيخاطيأنا

وكلهمتنصروأ،أنهمزعموامنبعضمعلقاءأتالحياةقناةوأجرت

إيمانهمأنفيزعمون،الروحيةحياتهمفيالمسيحخلاصأهميةعليؤكد

هموممنوالخلاص،الخطيئةصمنبالخلاينعمونجعلهمبالنصرانية

ومشاكلها.الحياة
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هذاإبرازفيالأخرىالقنواتمنحرصاأقلسأتنورقناةتكونوقد

بإساراتأوالمقدسللكتابشرحهمطريقعنالخلاص!فبينوا،الجانب

بشارةالمطرانويقولالمعتقد،هذاتبرزخاصةبرامجتخصيصدونعابرة

...المسيحيسوعبشخصلاإيكونولا،إنسانلكلالخلاصدا:الراعي

لكلالوحيدالمخلصهويسوع:الناسلكلالسارالخبرتعلنالكنيسة

")1(.القدسروحهديعلىبشخصهالناس

ضحىالذيالمخلصبصورة-السلام-عليهالمسيحإبرازفيإن

لاتباعه،صريحةدعوةادمأبيهمخطيئةمنليخلصهمالبشريةلأجلبنفسه

النصرانيةاحتكارفيوإن.والإيمانالتضحيةمنيستحقماواعطائه

شقاءمنالمخلصلاتباعواضحةرسالةوالمرضىالضعفاءلخلاص

الدنيا.

الذيالحقالديناتباعفيالحقيقةالسعادةأننعتقدالمسلمينونحن

تفريط.ولاإفراطغيرمنحقوقهمالناسيعطيوالذي،والعقلالفطرةيوافق

فلنخيينهوئومنوهوأنثىأوذ!رئنصنلحاعملمن)-:-تعالىليقو

:79،.النحلأ!يغملون!انوامابأخسنولنخزينهؤأتجرهمطئبهحيخ

يشرحبأنالدنيافيالسعادةنالفقد!وبرسوله-تعالى-بالثهامنفمن

.سعادةكلأساسهيوالتي؟القلبيةالطمأنينةويمنحهصدرهلهالله

.اغ51،5،م5502يوليو26سات،نورقناة:الراعيبشارة(1)
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1 VAية-التنصي!بيةالم!الففلائيات

شلوللآصذرهريشرخيهديهرأناللهيردفمن)-:-تعالىيقول

فىيصعد!أنماحرجاضيقاصذرهرتحعليضلهوأنيردومن

!يؤمنوتلاالذيىعلىالرتجسأللهتحعل!ذالكالسماءح

الأنهار:تحتهامنتجريجناتيدخلهالاخرةوفي1،،2الأنعام:ه1

السمواتدأتمافيهاخلدينلجنةاففىسعدواالذينوأما)

.(801:هودأ!وذمخذكترءعطاربكءشامالاإرضلأوا

الوطنية::السابعلهدفا

منفالعديد،ساتنورقناةوهيواحدةقناةبهتختصالهدفوهذا

والمجتمعلبنانمنهايعانيالتيوالمشاكل،لبنانالوطنإطارفيبرامجها

منالعديدهـاسقاط،والمواطنالوطنيحتاجهأالتيوالاحتياجات،اللبناني

لمشكلةنقاسهمعندبمعنى،اللبنانيةالعقليةعلىوالنقاساتالبرامج

لعقلقرأءةمنمنطلقاوالحلالمشكلةوتشخيصالأمثلةتجد-مثلا-عائلية

لبنانيةقناةأنهاوهلةلأوليظنقدالقناةلهذهفألمشاهد،اللبنانيالمواطن

إلىليصلوأتكتيكيهدفهذاأنعرففيهاتأملمنولكن،وطنية

للقناةواضحهدففهذأ،المجتمعتنصيروهو؟الاستراتيجيالهدف

لكلالتنصيريةرسالتهموإيصالالوطنيةباسماللبنانيالمجتمعلاختراق

.هناكيعيشمن
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917يةالتنصي!بيةالم!الففلائيات-

فمثلا:،والخارجالداخلفياللبنانيللشعبموجهةالبرامجفأغلب

وبرنامج،الناسأعزوبرنامج،الليلعالموبرنامج،الشعبصوتبرنامج

مصبوغةاللبنانيللشعبموجهةرسائلعلتحتويبرامجكلهاالحر،المنبر

،القنواتبقيةفيهاخالفواالترأنيمحتىبل،مارونيةنصرانيةبروح

الموسيقىوحتى،اللبنانيالشارعيحبهالبنانيةبألحانالدينيةفترانيمهم

مخصص.وقتلهاالوطنيةوالأغاني

:أمصرخةفيجاءمالبنانعنالترانيمأمثلةومن

الأرضفيماأجمل"لبنان

وحريةإيمان

هديةأحلىإنها

ولديياضمها

لبنانأجلمن

عينيكأجلمن

")1(القضيةأجلمن

عليها.القائمينبعضوتستضيفالوطنيةالمؤتمراتبتغطيةالقناةوتقوم

مساء.،م5002يوليوا9،ساتنورقناة:أمصرخة(1)
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ية-التلصي!بيةالع!الففلانيات018

وتوجيههم،المدمنينلمساعدة(لاين)هيلبمشروعالقناةأنشأتوقد

مدارعلىالمشروعويعملالمز(،)إلياسالداخليةوزيرافتتحهوالذي

هذهأمثالخلالمنويحرصون)1(.المتصلمعلوماتسريةمع،الساعة

منالناسمشاكلومعالجة-السلام-عليهالمسيحتعاليمنشرالمماالمشاريع

.وتلاميذهالمسيحأقوالخلال

منبالعديداللقاءلهمأتاحأولا،لبنانالوطنلشعاررفعهمإن

إلىوالوصول،الداخلمناللبنأنيالمجتمعواختراق،اللبنانيينالمسؤولين

المواطن.يحتاجهاموضوعاتطرحخلالمناللبنانيالمجتمعفئاتكل

المستقبل:تلفزيونموقعانظر)2(

464=CategorylD=20&Iss ueID؟a lm ustagbal. co /m stories. aspx//!ك!ح*.:hp!
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يةالتلصلي!بيةالع!العضائيات!

المسلمينتنصيرفماالتنصيريلأالعربيلأالفضانياتوسانل

181

وسائلعدةأووسيلةإلىيحتاجإليهالوصوليرادهدفأيإن

فيالمؤثرةالوسائلتفعيلدوننظرياالهدفتحقيقيمكنولا،لتحقيقه

وسعتأهدافها،رسمتالتنصيريةالفضائيةوالقنوات،الهدفذلكتحقيق

أهدافها.لتحققالممكنةالوسائلكللإيجاد

فيأهدافعدةتجمعأنهاوجدتالقنواتهذهمعايشةخلالومن

وسائل.عدةباستخدأمواحدأهدفاتحققنراهاوبالمقابل،واحدةوسيلة

إلىالإشارةمع،الأهدافعنمنفصلةالوسائلعرضعلحرصتولهذا

تحتمندرجةالوسائلكنابةأما،الوسيلةهذهتحققهاالتيالأهداف

له.حاجةلاتكرارفيفيوقعناالأهداف

تحتهاتندرجعامةموضوعاتثلاثةإلىالوسائلهذهنقسمأنويمكننا

؟لأنعامينبهدفينالأولينللموضوعينعنونتوقدالوساثل،منجملة

منالعديديجعلمماعنهما،تتفرععليهاالتأكيدتمالتيالأهدافبعض

تحتهما.تندرجالوسائل

هي:للوسائلالعامةوالموضوعات

النصراني.للدينالدعوةوساثلأولا:

الإسلامي.الدين!التشكي!وسائللانيا:
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ية-التنصلي!بيةالع!الففلائيات182

بالمشاهد.الإتصالجودة:ثالثا

الآتي:النحوعلىالموضوعاتهذهوسنناقش

النصراني:للدينالدعوةوسائلأولا:

وسرائعبمعتقداتالإيمانإلىالتنصيريةالفضائيةالقنواتكلتدعو

الدينية،خلفيتهاختلافعلىمشاهدلكلموجهةوالدعوة،النصرانيالدين

هدفتحققالمبحثهذافيوالوسائل،نصرانيغيرأمنصرانياأكانسوأء

-عليهالمسيحبألوهيةللاقتناععواطفهمومخاطبة،دينهمإلىالنصارىعودة

كلمنالمخلصوأنه،بنفسهالبشريةأجلمنضحىوأنه-،السلام

التيمعجزاتهلهذاويشهد،للسعادةالوحيدالمصدروهو،الحياةمشاكل

لإعادةالكبرىالحاجةالمنصرونويرى،ودعاهبهامنمنكليرويها

)1(.نصرانيتهمعلىليحافظوأالشرقفيبقائهموضرورةدينهمإلىالنصارى

نشرخلالمنمباسرا،تنصيرياهدفاالوسائلهذه-أيضا-وتحقق

جمعاء.الدنيالمشاكلالحلبأنهالمشاهدينكلإقناعومحاولةالنصرانيالدين

يلي:ماالنصرانيللدينالدعوةوسائلومن

.المقدسالكتابنشر:الأولىالوسيلة

،"وقكليمه،أتباعهمنالمسيحقربعلالزكيز:الثانيةالوسيلة

.اغ0307الساعة،يوليو8،ساتنورقناةالحر:المنبر(1)
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يةالتنصلي!بيةالع!الفضلائيات-

.الحياةومشاكلشرورمنالمخلصوأنه،ومحبتهم

183

تأصيلها.ومحاولةالنصرأنيةوالشرائعالعقائد:عرضالثالعةالوسبلة

المختلفة.الكنسيةالطوائفرموزاستضافة:الرابعةالوسيلة

والإغاثية.الإنسانيةالمشاريعإبرأز:الخامسةالوسيلة

بالشخصووصفهالمتدينالنصرانيصورةتحسينالسادسه:الوسيلة

المثالي.

الاتي:النحوعلىالوسائلهذهعنوسأتحدث

:المقدسنشرالكتاب:الأولىالوسيلة

بقسميه:المقدسالكتابنشرعلىالتنصيريةالفضائيةالقنواتحرصت

علللمشاهدينوقراءتهسماعهفأتاحتالجديد،والعهد،القديمالعهد

ومنبكتابهمالأممأجهلمنفالنصارى،وعقائدهمأديانهماختلاف

والتمسكإليهللعودةدعوةالقنوأتهذهفيكتابهمنشروفي.عنهأبعدهم

وغيرالمسلمينمنالنصارىلغيردعوةالمقدسالكتابنشروفي،بمبادئه

كسرالكتابهذاالمسلمقرأفإذا،فقراتهويفهموايقرؤوهبأنالمسلمين

يتنصر؟قدقراءتهوعند،الكتابأهلكتبفيالقرأءةوبينبينهكبيرأحاجزا

واجتهدت-.يزعمون-كماقراءتهعندفيهستسريالقدسروحقوةلأن

نشرفيولهميطلبها،لمنالمقدسالكتابمننسخةتوفيرفيالقنواتهذه
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منها:طرقعدةالمقدسالكتاب

ية-التنصي!بيةالع!الفضائيات

طريقعنالنسخةتصلوقديطلبها،عندماللمشاهدنسخةتوفير-ا

ومنمنها،تنزيلهخدمةتتيحالتيالمواقعإلىالمرسلبإحالةأوالبريد،

(المقدسالكتابدار)مومعالمقدسالكتابنشرعلىحرصتالتيالمواقع

نسخةتوفيرعلىالإعلانفيويؤكد7،ساتقناةفيخدماتهعنيعلنالذي

w.25002591.)الموقعجهذااتصلمنلكلالمقدسالكتابمن com.)س

،المقدسالكتابمننسخةمنهموطلبتالحياةقناةراسلتوقد

"يمكنك:المقدسالكتابطلبيعنوقالواماير(،د)جويسكتابافأرسلوا

الكتابمننسخةعلىالحصولفيغرضكلتحقيقالتاليةالمواقعزيارة

المعرفة:منللمزيدأو،المقدس

biblesocietv. org. lbسلحلا.

gospelcom. net/ ibsibiblesس*.

al- maseeh. comسلحلا.

islamevat. comس.

.ariaول c oحطكاه!عfath.س!حلا

فقدالشاف،علىداظهارهاالمقدسالكعابمنفقراتاختيار2-

كفاصلتظهرأنأو،المطروحوالموضوعبالبرنامجعلاقةلهاالفقرةتكون

موضوعتناسبفقراتيختار،خطوةفيخطوة:برنامجفمثلا،البرامجبين
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185يةالتنصي!بيةالم!ئياتالفضلا-

النساء!"أيتها:الفقرةهذهالشاسةعلىظهرت)1(الثانيةالحلقةففي،الحلقة

تكونواولانساءكمأحبوا!الرجالأيها،بالربيليقكمالرجالكناخضعن

!)2(.عليهمقساة

بينكفاصلفتعرضها(،)الحياةكلمةتتضمنفقراتالحياةقناةوتختار

الكلمة،كانالأصل)في:الحياةشاسةعلىيعرضماأمثلةومن،البرامج

الله،عندالأصلفيكانفإنه،الإلهذاتهووالكلمةالثه،عندالكلمةوكان

هيوحياته،الحياةفيهسيئايخلقلموبغيرهشيء،كلالثهخلقبواسطته

يمشيلايتبعنيومن،العالمنورهو)أنا:()3(وفقرةالناسيهديالذيالنور

،الحياةيجديجدنيمنالأن:()4(وفقرةالحياةنورلهيكونبلالظلامفي

.(()اللهعنهويرضى

مخنصرسرحاو،مستقلةبرامجطريقعنالمقدسالكنابسرح3-

خاصةبرامجإقامةعلىالقنواتكلوحرصت،البرامجاحداثناءفي

.المقدسالكتابلشرح

.اغ5303،م002يوليوه77،ساتقنأة:2ح:خطوةفيخطوة(1)

.52-381:سيكونو(2)

.4-ا:ايوحنا)3(

:21.8يوحنا(4)

1:8،مثال(5) ro.
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1 Alية-التنصي!بيةالع!ثياتالففلا

بالإضافة،كتابيةقراءاتببرنامجفتراتهامنفترةكل7ساتقناةوتبدأ

كتابية،دراسأت:برامجمثل،المقدسبالكتابمتعلقةأخرىلبرامج

الثهوكلمة،ايةفيومعنىألفا،:وبرنامج،وحكايةواية،الحياةوكلمة

.المقدسالكتابتشرحالتيالبرامجمنوغ!يرها،كتابيةوكنوز،المرئية

،7سات:هيقنواتثلاثعلى،اليوميالخبز:برنامجوعرض

.المقدسالكتابشرحفيمتخصصالبرنامجوهذا،ومعجزة،والحياة

كبرنامجي:المقدسالكتابلشرحبرامجعدةنورساتقناةوقدمت

وغيرهما.،الراعيوبشرى،الكلمة

خلالمنشديدباختصارالمقدسالكتابمنفقراتتشرحوقد

خصصجديد،بعدبرنامجفمثلاة،البرامجأحدفيقصيروقتتخصيص

.المقدسالكتابمنفقرةالمقدمفيهيشرح،حقيقي:كلامبعنوانفقرة

البرامجأثناءتعرضالمقدسالكتابقراءأتمنالكثيرالحياةقناةوفي

أنا:ومسلسل،مستنيرةوعيون،السارةوالأخبار،وعجائبآيات:مثل

.الإيمانعنوأسئلة،وبيتي

وتقريببهوالتعريفكتابها،نشرعلالقنواتهذهحرصنرىوبهذا

أفواهمنالنصرانيةعلىالتعرففرصةلهملتتيح،للمشاهدينمعانيه

وهذه،فيهيقرؤواولمكتابهميقتنوالمالمشاهدينمنوالعديد.نصرانية

المشاهد.منجهدوبلامقابلبلاالخدمةهذهلهمقدمتالقنوات
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187يةالقنصي!بيةالم!الففلائيات-

لهم،وتكليمه،أتباعهمنالمسيحقربعلىالتركيز:الثانيةالوسيلة

:الحياةومشاكلشرورمنالمخلصوأنه،ومحبتهم

عليه-المسيحفداءعندتتوقفلاالنصارىعندالخلاصعقيدةإن

أبعدإلىذهبوابل،الأصليةالخطيئةمنلتخليصهمللبشريةنفسه-السلام

الأمراضمنالمخلصأنهعلى-السلام-عليهالمسيحفعرضواذلك؟من

إيمانكفعند،والوظيفيةوالاجتماعيةالعائليةوالمشاكل،والغموموالهموم

وستفرح،حياتكفيالمسيحمعجزةوسترى،بالخلاصتنعمبالمخلص

أحبه.منكليحبلأنه؟رؤيتهعندبالراحةوستشعر،يخاطبكعندما

تخفففلن،الحلهيأنهاعلىالنصرانيةتعرضالقنوأتوهذه

وإيمانكللمسيحباتباعكإلاالشرورتزولولنالمشاكللمخلولنالمصائب

التيوالامرأضالناسمشاكلعنيتحدثالقسيسنرىلذا.بخلاصه

نأعلىوالاخر-الحين-بينويؤكد،عليهمتسيطرالتيوالهموم،بهمتحل

يديبينالانطراحفيكثيرأويرغبون،العلاجهيللمسيحالحياةتسليم

.الإنسانيعانيهاالتيالمعاناةمنالخلاصليتمومخلصا،إلهاوقبولهالمسيح

لهذهوبطرحهم،أديانهماختلافعلىالمشاهدينعلىتلبيسهذاوكل

المسيح.معحياتكواختبر،بدينكتمسكأن:النصرانييخاطبونالعقيدة

معجزاتيرىأنأرادفمن؟الحقهودينناإن:النصرانيغيرويخاطبون

وعجائب،معجزاتمننراهماسيرىعندها،بهيقبلأنفعليهالمسيح
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برؤيته.ويتلذذالمسيحوسيكلمه

ية-التنصي!بيةلم!االففلائيات

الثهإن:بالقوليتسرعون"المسيحيونهاما:اعترافاماير()جويستقدم

فالنصارى.القنواتكلفيمشاهدأمروهذا")1(ذلكفيويبالغون،كلمهم

قالتفكما،والراحةبالأمانالشعورليحققواوأوهاما؟خيالاتيعيشون

ويؤكدونلهم،إلهايسمونهمامعاليقظةأحلاميعيشونهمماير(؟)جويس

اللهرؤيةإمكانيةإلىذلكيتجاوزونبل؟يدعوهمنكلوشممعقريبأنه

معه!والحديث

فيالحقيقيالخلاص!فكرةتأكيدعلىكثيرا7ساتقناةحرصتوقد

برامجهافيسواءالمقدسالكتابفشروح-،السلام-عليهالمسيحاتباع

منيطلبهالمنالصلاةتقديمهموكذلك،الكنسيةالمواعظفيأوالخاصة

هوومخلصاإلها-السلام-عليهالمسيحمبولأنعلىتؤكدكلها،المشاهدين

ثوبمنبدلاوالشفاءوالطمأنينةالراحةثوبولبس،المنشودةالسعادة

والمشاكل.والأمراضالتعاسة

رجل:برنامجفيالأمريكيالفضاءرائدهازباند()ريكمعاللقاءوفي

وكالةفيتقبللمأنت:"ريك:السؤالهذا)ريك(المقدمسأل)2(،رسالةذو

الروحيالتغيرهوفما،مرةلأولتقدمتعندما)ناسا(الأمريكيةالفضاء

صباحا.م،5502مايوا9،الحياةقناة:الكلمةفيالحياة(1)

مساء.غ22012:الساعة،م5002يوليوا70،ساتقناة:رسالةذورجل2()
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918يةالثلصلي!بيةالع!الفعلائيات!

الفزة"بين)ريك(:فقال؟!،والثانيةالأولىالمرةبينلكحدثالذي

حياتكتعيشأنمعنىما:فعرفتروحيلنبوغوصلتوالثانيةالأولى

؟".كمسيحي

تمقدليصديقمنرسالة))تلقيت:قصتهتفاصيلسارحا)ريك(يقول

فيعطيكبالرب)تلذذالايةوذكريقودها،أنتمنىطالمالطائرةكقائدتعيينه

...فضاءرائداكونأن:ذهنيإلىتبادرماأولفكان()1(،قلبكسؤل

أثقربيادائما:وأقول،يكلمنياللهأنوأتخيل،حياتيفييعملالثهواستمر

،المطلوبالحدأدنىفيالنظرقوةكانتوقد،الثانيالاختباروفي.فيك

ونجحت،الاختبارإلىدخلت...مطلقصدقلحظةوكانتإليهدخلت

فيأنجحتنيالتيللدرجةالاثنتينعينيفيإبصاريحدةزادتلقد

وضعتلقدالنظر،اختبارأجتزتلقد!للربمجدا:فقلتالاختبار...

الاختبار".فاجتزتالثهفيثقتي

وبينفضاءكرائدقبولهفينجاحهبينيربطأنيحاولهذاالفضاءورائد

،عندهالنظرقوةزيادةوهي؟حدثتالتيومعجزتهلدعائهالمسيحإجابة

!مقبولهوفإذن"المطلوبالحدأدنىفيالنظرقوة"إن:يقولأئهمع

يلحقواأنللاخريندعوة؟المسيحمعجزاتإبرازفييتكلفونلكنهم

الناجحين.بركب

.43:4مورلمزا(1)
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ية-التنصي!بيةالع!الففلائيات091

وبسببابنتها،فقدتامرأةقصةعرضتالدنيا،كلبرنامجوفي

كبيرا)1(.قلبياسلامأأعطيتللمسيحوقبولهاصلاتها

لزوجتهالزوجيقول؟الحياةقناةتبثهالذي)2(،وبيتيأنا:مسلسلوفي

اعترافمنبدولا،الناسيغيرأنيستطيعالذيهو"المسيح(:)بخيتة

بدولاجمها،ويعترفعملهاالتيالخطأبالأموريحسوأن،بالخطيعةالإنسان

ويطهرنا"،يغيرناحتى؟الصليبعلىالمسيحعملهلماوالتصديقالإيمانمن

-السلام-عليهللمسيححياتهاتسلمبأنزوجتهنصحفيالزوجوششمر

يؤكدحلقاتهكلفيالمسلسلوهذا.أبنائهمنالقريبالأببمثابةهوالذي

.الحياةكوابيسمنوينقذكالشرورمنيخلصكالمسيحاتباعأنعل

العلاقةتكون"كيف:ويقولالمقدميسأل)3(،الطريقفي:برنامجوفي

قولعلأحديتجرأفهل،وعائلتيأصدقائيمععلاقةعنديأنا؟اللهمع

اللهمع"العلاقةتنصر-:أنهيدعي-الذيمنذرفيجيب؟"الثهمعالعلاقة

قلوبنا،صمالىحياتناإلىاللهيدخلعندما،اللهمعحقيقيةرابطةتختبرأن

فيوحضورهوجودهنختبرأننستطيعذأكعندقلوبنا،دواخلفيويسكن

الصومأوالصلاةطريقعنليستاللهمعالعلاقة.فعليبشكلحياتنا

.غ9505،م5002يوليو703،ساتقناة:الدنياكل(1)

صباحا.م،5002مايوا9،الحياةقناة:وبيتيأنا)2(

صباحا.م،5002مايو03،الحياةقناة:الطريقفي(3)
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واختبار،الإنسانحياةفياللهحضوراختبارطريقعنوإنما؟الطقوسأو

ألئه".معحقيقيةعلاقة

إسلاميأمفكراكانأنهيدعيرجلمع-أيضا-البرنامجويلتقي

سببأنالرجلهذاويذكر،الإسلاميةالجماعاتمععلاقةولهوواعظا،

ذهبعندماالكعبةفوقالسماءفيمرة:مرتينللمسيحرؤيتهتنصره

وبسبب)1(؟الإيمانلهفأعلنالداربابعليهالمسيحطرقومرة،للعمرة

واتبعه.بهامن-المسيحرؤية-وهيالمعجزةهذه

موهبةأعطيأنهيدعي،السارةالأخبار:برنامجفي)إيلئا(القسوهذا

)2(:بقولهللمشاهدينيصليثم،القسيسقلبفيالثهيقذفهاالعيالعلم

تعالي،تعبانهيا،تعالتعبانيا،تعالسارديا،تعاليشاردةيا،تعالبنا"هيا

قوم،وبينكبينيأتصالكعلامةالتلفزيونعلإيدكحطقومتعالىبنا،هيا

المعدةعلىإيدكحطالمعدةفيمشكلةعندك،المرضمكانعلىإيدكحط

إيدكحط...قلب،كلىسكر،،الرقبةفيالظهر،في-:الأمراضيعدد-ثم

الله؟ياأشكرك:وصدقوامنقلبككلمنمعيصل،المرضمكانعلى

وألانتريد،لأنكاللهياأشكركقادر،لأنكألثهياأشكرك،تحبنيأنتلأن

أجلي:منالصليبعلماتالذييسوعاسم،اسمأعظمباسم،ربيا

صباحأ.،م5002يونيو2،الحياةقناة:الطريقفي(1)

صباحأ.م،5002مايوا8،الحياةقناة:السارةالأخبار)2(
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يصليإنسانكلأجلمنربياأصلي-المرض-سمالمرضهذامناشفني

:ساب"فيهقأئلا:صلاتهويستأنففجأةالكلامعنينقيثم"يسوعللرب

ثم"،المعدةفيقرحة،الهضمفيمشاكلعندك،سنة52عمرك،يوسفاسمك

:يقولهؤلاءلشفاءالكبيرةالثقةومن،المرضمنيشفىحتىلهيصلي

".يوسفياإنتوخاصة،الربمعكفعلمااكتب،وقلمورقة"خذ

:فيقول،وعجائباياتبرنامجهمنالهدفكرم()إيليالقسويحدد

أنتوبيستخدمكيشفيمازاليسوع:لكأقولأنالبرنامجمن"الهدف

وتخرج،يسوعباسموتصليالمرضعليديكتضعحتى،بالذات

منحلقةكلوفي")1(.يسوعباسممرضىوتشفي،موتىوتقيم،سياطين

الشفاءتطلبالتيالرسائلبعض)إيلي(القسيقرأالبرنامجهذاحلقات

فأخبر،البرنامجهذابسببسفاءمنمعهمحصلبماتخبرالتيالرسائلأو

فشفي،الأسنانألامفيهسنةعشرةخمسعمرهلشخصصلأنه:مرة

وكانهولندافيللناسصلىأنهويذكر)2(،الدمضغطمنسفيتوامرأة

والناسسفي،الصلاةوبعدمشلولتانورجلهيدهسخصالحضوربين

ثم،حصلتالتيالمعجزةبسبببالصياحأصواتهمرفعوارأوهعندما

يصفالحلقةنفسوفيعنه".أخبرونيرأوهالذينلكن؟أرهلم"أنا:يقول

صباحا.،م5002مايو91،الحياةقناة:وعجائبايات(1)

صباحا.م،5002مايوا8،الحياةقناة:وعجائبايات)2(
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بالتنمليشعرأنهفذكر،الصلاةفيهأثرتمنيحسهاالتيالشعوريةالحالة

صخرةيرىمنومنهم،جسمهفيتسريكهربائيةبشحناتأوجسمهفي

منأكبربطاقةسعرالعراقمنكهربائيامهندساأنيخبرثم،تكسرتكبيرة

معه)1(.الصلاةبسببالكهرباء

النفسيةالناسمشاكليعالجماير(د)جويسالكلمةفيالحياةوبرنامج

البرنامجلهذاالرئيسةوالفكرةوغيىهأ.العواطفصهادارة،وا!ميابكالقلق

منبفقراتتدعيمهامعالناسمنهايعانيالتيللمشاكلالحلولإيجادهي

فيالحلوأن،للربالحياةتسليمإلىحلقةكلفيوتدعو،المقدسالكتاب

الله،كلمةفيالحل"أنتكرر)2(؟عواطفكإدأرةكيفية:حلقةففي،اللهكلمة

"،يسوعرسمهالذيبالطريقإلاأحدينجحلنوأنه،الثهخطةوفقوالسير

يلي:فيماألخصهاأمورعدةذكرت)3(،المتقلبةالمشاعر:حلقةوفي

فالشيطانبمشاعرنا،لابروحنا،بإلهامقراراتنانتخذأن"علينا:تقول.

يخدعنا".أنبهدفمشاعرنايستخدم

اللهمشيئةتعرفأنأردتإذا،اللهومشيئةالمشاعربينالناسدايخلط.

".لهصل

صباحا.،م5502مايوا9،الحياةقناة:وعجائبايات(1)

صباحا.،م5002مايوا،8الحياةقناة:الكلمةفيالحياة)2(

صباحا.م،5552مايو91،الحياةقناة:الكلمةفيالحياة)3(
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وأثبتالأشرار،لشرحدا"ضمع:المقدسالكتابمنالفقرةهذهتقرأثم.

فاحص،العادلالبارالإلهابنلأنك؟الصديقينمكانةوعزرالأبرار،براءة

وهي:الفقرةهذهفيهاتشرحأخرىفقرةوتذكر")1(،والدخائلالقلوب

بأن-أحيانا-يسمحاللهأن"معناه:وتقولعاطفيا")2(،يمتحنناالله"إن

يعلمناأنمحأولاويمتحننا،تضطربمشاعرناتجعلأمورحياتنافيتحصل

بالمشاعر".نسلكألاعلىويدربنا

فيكون،لكخارقةأمورصنععناللهفيهيتوقفوقتدائما"وسيأتي.

اللهبحضورتشعرلنأنككما،صلواتكلتستجابأكثرالانتظارعليك

".الوقتطوال

بدونإرضاؤهيمكنلكن؟اللهإرضاءعلينايصعبإيماندون"من.

."مشاعرنا

نفسهألامتحانتعاودبلأبدأ؟ترسبلاالقدسروحمدرسة"ففي.

".تنجححتىوتكرارامرارأ

تصلواأنعليكم،أنفسكمتعرفواأن"عليكم:تقولالحلقةختاموفي.

تتأكدوأوأن،المسيحيةالكتبوفياللهكلمةفيتتعمقواأنوعليكمجيدا،

،مستقرةوغيرمتقلبةالمشاعروأن،بمشاعركميعبثلنالشيطانأنمن

.9:7مزمور(1)

.2:32رفلة(2)
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591يةالتنصي!بيةالع!الففلائيات-

معظم.الحقيقةعليكملتمليمشاعركمعلتعتمدواأنيجبلاوأنكم

شيءفعلنستطيعولانريدهالاأمورإلىيعودوإرهاقناوتوترناضغطنا

بالله؟ونثقنسترخيأنعلينابلبسببها؟توترناإنبشيءننتفعولنحيالها،

يحلها".وحدهلأنه

عنإلاتكونلاالإيجابيةالمشاعرأن:هيإيصالهاتريدالتيالرسالة

-.السلامعليه-بالمسيحوالوثوقالصلاةطريق

بشرالصلاةإليهتقدمالذيوالإلهإيجابيةالمشاعرتكونكيف:قلت

أبدايمكنلاوالشركللوثنيةيدعودينأإننفعا؟!ولاضرالنفسهيملكلا

الإيجابية.والمشاعرالأبديةوالطمأنينةالسعادةيجلبأن

إعلانكيفيةأتعلمأنبد"لا:تقولالثرثار)1(،ولسانيأنا:حلقةوفي

الموأقف)2(،:حلقةوفي"،لديمامعلا،اللهكلمةمعبتوافقأريدهما

كلحينهاسيعطيكتملكهلاماوكلتملكهماكلأدلهأعطيت"إن:تقول

وتلبيةالناسمشاكللعلاجالمقترحةالحلولتربطفهي"،يملكهما

التعاملاستطعتكلمادلهالحياةسلمتوكلما،المقدسبالكتاباحتياجاتهم

.الحياةمشاكلمعالإيجابي

صباحا.م،5002مايو26،الحياةقناة:الكلمةفيالحياة(1)

صباحا.،م5002يونيو3،الحياةقناة:الكلمةفيالحياة)2(
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يقدرالذيهو"المسيح:المقدميقول)1(،الحلهوالمسيح:برنامجوفي

ماديةأوجسديةأونفسيةاحتياجات:كانتمهمااحتياجاتناكليسدد

الأعمار:كلمنالناسلكل،الخلفياتكلمنالناسلكل،روحيةأو

فيصريحكلامفهذا"،والأطفالوالشبابللشيوخوالنساء،للرجال

يعرضونإذنفهموغيرها،النصرانيةالخلفياتكلإلىخطابهمتوجيه

الإيمانطريقوعن،الحياةمشاكلكلمنالمخلصةهيأنهاعلالنصرانية

رغباتك.كلتلبيالمسيحبألوهية

منلكلصلاته(مارديني)بولسالأبيقدمساتنورقناةوفي

ويلتقي،المشاهدينوخبراتشهادأتمنللعديديستمعكمايطلبها،

عملكيفللمشاهدينيبينالذيالنصارىبأحد؟ويسوعأنا:برنامج

منذالمسيحعرفأنهلبنانيسابفيذكر،حياته-فيالسلام-عليهالمسيح

واخر)2(،لسبيلهونورالرجلهسرأجافكانباتباعهقراراواتخذصغره

مستعدأنت"هل:السؤالهذأسئللماثانيةعادثم،الطريقضلإنه:يقول

النهايةوفي-،السلام-عليهللمسيححياتهتسليمحينهافقرر؟"اللهللقاء

معه)3(.والسيربالإيمانحفظهلأنه؟اللهيشكر

صباحا.،م5502يونيو5،الحياةقناة:الحلهوالمسيح(1)

مساء.،م5002يوليو8،ساتنورقناة:ويسوعانا)2(

مساء.،م5052يوليوا1،ساتنورقنأة:وشوعأنا)3(
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عنتحدثأمريكا،فيولدلبنانيسابمع،الناسأعزبرنامجويلتقي

عملالابنوفاةوبعدسهرا،عشرأربعةالعمرمنالبالغأبنائهأحدوفاة

،الربمناقترابهبسبب؟السكينةقلبهعلىفنزلتالآباءلأحداعزافا

لهيبعثأنأرادالمسيحلأن؟بالمعجزةفسرهاالبيتأمامسحابةفرأى

تلاعبإلىننظروهنارآها)1(.التيالسحابةخلالمنوالطمأنينةالسكون

مصيبته!منلتخففالمسيحبعثهاالمنزلقربالسحابةحتى؟بعقولهمالشيطان

معجزاتتعرضفأخذت،المسيحبمعجزاتساتنورقناةتكتفولم

بعضمعالقناةالتقت(؟)شربلالقديسلعيدالاحتفالففي،المسيحأتباع

امرأةمعالتقتفمثلا:لهم،حصلتالتيالمعجزاتليروواالأسخاص

وبعد،المصابللثدياستئصالعمليةلهافأجريت،الثديبسرطانمصابة

بسبب؟شفيتالمرةهذهوفيالاخر،الثديفيبالسرطانأصيبتسنوات

)2(.أخرىاستئصاللعمليةتضطرولم(،)شربلبالقديستشفعها

بدينهم.المشاهدليقنعوأينشرونهاالتيوالخيالاتالخرافاتمنذلكوكل

فيهيذكرألمانيا،فييعيشرجلمناتصالا،حياةخبرةبرنامجواستقبل

القديسذخائرزارحتىيشفولممنها،يعانيالتيوالأوجاعالالام

تماما.الوجعفزال()شربل

.غ55016،م5002يوليوا2سات،نورقناة:الناسأعز(1)

.اغ3507الساعةم،5002يوليوا6سات،نورقناة:سراجكضوء)2(ع
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استغائواأقوامعن-)1(الله-رحمهتيميةابنالإسلامسيختحدثوقد

عندوالميتينبالغائبينالمستغيثون"وهؤلاء:فقاللهم،فاستجيببالأموات

الشيطانصار-الأوثانعبادجنسمنكانوا-لماقبورهموغيرقبورهم

فيالشياطينفتتصور،ويغويهمالأوثانعباديضلكما،ويغويهميضلهم

تخاطبكما،المكاسفةسبعلعلبأسياءوتخاطبهم،بهالمستغاثذلكصورة

هوماذلكفييكونأنبدلالكنصدق،ذلكوبعض،الكهانالشياطين

بعضالشياطينتقضيوقد.الصدقمنعليهأغلبالكذببل؟كذب

هوالشيخأنأحدهمفيظن،يكرهونهمابعضعنهموتدفع،حاجاتهم

ملكاصور--تعالىاللهأنيظنأو،ذلكفعلحتىالغيبمنجاءالذي

بهيشركالذيالشيخقبرإلىيأتيمنهؤلاءومن...ذلكفعلصورتهعلى

يطلبه،مماذلكغيرأو،سلاحأو،نفقةأو،طعامالهواءمنعليهفينزل

أعظممنوهذا؟الشياطينمنكلهذلكوإنما،لشيخهكرامةذلكفيظن

المجتهد،الفقيهالإمام،تيميةبنالسلامعبدبنالحليمعبدبنأحمدالإسلامسيخهو)1(

سنة،ا9وعمرهالناسأفتىهـ،66اسنةالأولربيعسهرفيب)حزان(ولد،المحدث

منوالانحرافالضلاللا!ا!تصدى،الحينذلكمنوالتأليفالكتابةفيوبدأ

بقلعةسجنهفيتوفي،سجنهسببوالشجاعةالقوةهذهوكانت،وغيرهمالمسلمين

واسعة.رحمةاللهرحمههـ،728سنةمنالقعدةذيسهرفيدمشق

،الهاديعبدبنمحمدللشيخ:تيميةبنأحمدالإسلامسيخمناقبمنالدريةالققودانظر:

.الإمامسيرةفيكلهالكتابالمؤيد(.مكتبة:)الرياضالفقيحامدمحمد:ت
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991يةالكنصي!بيةالم!تالفضانيا-

"والخوارقاخر:موطنفيويقول")1(.الأوثانجمهاعبدتالتيالأسباب

سخصبصورةالشيطانتصورمثل،ادملبنيالشياطينبهاتضلالتي

إلىالمنتسبينمنالناسمنكثيرخلقبهاضلذلك،ونحوميتأوغائب

مقدمتين:علذلكبنواوهم،وغ!يرهمالكتابأهلإلىأو،المسلمين

وبلغةدله،وليفهويديهعلىهذهظهرتمنأناحداهما:

عطيم.قديسهوالنصارى

وكلحق،بهيخبرمافكل،معصومفهوكذلكيكونمنان:العانية

منالمسيحلدينالمبدلينالنصارىعندمافجميع...عدلبهيأمرما

كراماتمنشيءفيهليسبهتانيحالوإما،سيطانيحالإمأ:الخوارق

يكونوقد،باطلةإحداهماتكونقدالمذكورتانوالمقدمتان...الصالحين

خوارقهوتكون،الثهأولياءمنيكونلاقدالمعينفالرجلباطلا،كلاهما

عليهيجوزبل؟بمعصومليسولكن،اللهأولياءمنيكونوقد،الشيطانمن

محالاتلهولكن،خوارقلهيكونولااللهأولياءمنيكونلاوقدالخطأ،

وأوهمهم،بعقولهمالشيطانتلاعبالقومفهؤلاءإذن")2(،وأكاذيب

محمد،وابنهقاسمبنالرحمنعبد:جمع،تيميةابنالإسلامسيخفتاوىمجموع)1(

.6r)36-1/0هـ(ا423،الرسالةمؤسسة:)بيروتطا

الألمعي،عليد.ت:،تيميةابنالإسلامسيخ،المسيحدينبدللمنالصحيحالجواب)2(

هـ(ا424،الفضيلةدار:)الرياضطاالعسكر،العزيزعبدود.،الحمدانحمدانود.

/1046-464.
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ية-الثنصي!بيةالم!الفضلائيات002

وإضلالهم.غوايتهمفيليزيد؟قديسيهمأيديعلىأجراهابخوارق

المسيحبمعجزاتيسمىمماالمزيدعرضفيالقنواتهذهوتستمر

قناةعرضت.وخيالتلاعبإلاهيوماوصدقحقأنهاالمشاهدلإيهام

،معجزةبرنامج:مثل،الجانسبهذاتبرزالبرامجمنالعديدمعجزة

أفضل.حياةوبرنامج،النجاحأسراروبرنامج

هي)ما:التساؤلاتهذهنسمع،النجاحأسراربرنامجمقدمةوفي

تأكيدعلىتساعدالتيالقيمهيما؟الأعألرجاليحوزهاالتيالعناصر

منبعضحياةنكشفبينمارافقنا؟اليومالقائمةالمنافسةأجواءفيالنجاح

(.الناجحينالأعمالرجال

درجةعلىحصلالذيبيكر(،)أيدقصةالنجاحأسراربرنامجوذكر

طفولتهمنذقصتهالبرنامجعرض.ناجحأعمالرجلأصبحثمالدكتوراه

الكنيسة،أتباعمنفكانالمسيحعلىأبنائهأحدوتعرفأولادأ،أنجمبحتى

وبعد،المسمحإلىوالدهعودةفيسببافكانالوفاةمرضالابنهذامرض

ويرجع،الماديدخلهوأزدأد،وأولادهأهلهمععلاقتهتحسنتالكبيرإيمانه

ربامخلصا)1(.بالمسعحلإيمانهنجاحهسر)أيد(

للبلدية،رئيسةتعملامرأةقصةعرضتالحلقاتإحدىوفي

مساء.،م5002مايو02،معجزةقناة:النجاحأسرار(1)
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251يةالثلصي!بيةالع!نياتالفضلا-

للانجيل)1(،قراءتهاخلالمنالمسيحعلىبتعرفهاإلاحالتهاتتحسنولم

المانهإلىحياتهوفيصحيفتهتطورفينجاحهتومبكنز()جونويلخص

(211(،حياتيفياللهتدخلمنيأتينجاحيفمئر؟هويتيهوإيمانيلا:فيقول

دله)3(.التسليمهونجاحهسرأنذكر،محروقاتلمحطةشرائهقصةيرويواخر

نأمفادهارسالةوأوصلوا،النجاحأرادمنكليخاطبونبذلكوهم

المخلص.هوالمسيحبأنالإيمانهوالحياةفيالنجاحشروطأهممن

فالشركالتوحيد،أهلعلتنطليأنيمكنلاالحيلهذهأنهؤلاءيعلمولم

فاسد.فهوفاسدأصلعلىبنيماوكلفاسد،أساسإليهيدعونالذي

بالخطر،زواجهمامهددزوجينقصةذكرفقدأفضلحياة:برنامجأما

علاقتهما)4(.تحسنتالمسيحعلىتعرفاولما

عزتالقسمعوالمعاناةالألمموضوعناقشوانورلحظة:برنامجوفي

تحدثاللقاءنهايةوفينصر-،بمدينةالإنجعليةللكنيسة-الراعيساكر

الإنسانمنقريبيسوع"الرب:فقالالمتألمالإنسانمناللهموقفعن

.(")بالكاملاللهإلىاتجهأزمةأيواجهتكفإذا،فيهومتوحدالمتالم

L.1،معجزةقناة:النجاحأصار(1) Yمساء،م002يوه.

مساء.،م5002مايو42،معجزةقناة:النجاحأصرار)2(

.مساء،م5002يوما13،معجزةقناة،لنجاحاأصار)3(

مساء.م،5002مايو52،معجزةقناة:أفضلحياة(4)

مساء.،م5002يونيوri،معجزةقناةنور:لحظة)5(
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ية-التنصي!بيةالم!الففلائيات202

:الضيوفوذكر،الذنوبغفران:موضوعناقشلا؟لما:وبرنامج

بذنوبنااع!ترفنافإذا،إنسانكلوخطيئةخطيئتناأجرةحملالمسيح"أن

")1(.المسيحباتباعهوالخطيئةمنفالخلاصلنا،يغفرهااللهفإن

تتملاالخطيئةغفرانأنفيذكر(بطرس)إميلالقسالأمرهذاويؤكد

)2(.للمسيحبالاعزافإلا

القنواتهذهفيقدمتالتيالبرامجلبعضإساراتمنمضىمافكل

المخلصوأنه،ومحبتهم،لهموتكليمه،أتباعهمنالمسيحقربعلىتؤكد

المحرفةالنصرانيةالديانةأنيقينايعلموالمسلم.الحياةومشاكلشرورمن

أتباععلىوالتمويه،دينهمعلىلتثبيتهمأتباعهابينالأكاذلمج!هذهأدخلت

-عليهبالمسيحالإيمانهوحياتهمفيينقصهممابأنالأخرىالأديان

اللهأكرمه،ورسولهاللهعبدعيسىبأننؤمنالمسلمينونحن-،السلام

الحقالإلههواللهبأنإيمانناعننابعالإيمانوهذابها،خصهبمعجزات

وصفاته.وأسمائه،وربوبيته،بألوهيتهالمتفرد

تأصيلها:ومحاولةالنصرانيةوالشرائعالعقائدعرض:الثالثةالوسيلة

نفوسفيالإيمانتعميقهووالشرائعالعقائدهذهعرضمنالهدفإن

بها.المشاهدص!اقناع،النصرانيةمزاياعلىيتعرفوابأنغيرهمودعوة،النصارى

مساء.،م5002يونيو8،معجزةقناةلا؟:لما(1)

مساء.،م5002يونيوا3،معجزةقناة:نورلحظة)2(
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253يةالتنصإبيةال!نياتالففلا-

وللنصارىموجهةأنهاالأربعةالقنواتبينقنواتثلاثوتعلن

وشرائعهم،عقائدهمالنصارىتعليمعنمسؤولةوهي،العربيةالبلاد

نفوسهمفيغرسهايرادالتيالعقائدهذهوأهممنها،يشكلماوتوضيح

يلي:ما

.القدسوروح،والابن،الأب:الهةبثلاثةالإيمان-ا

وبنوته)1(.-السلام-عليهالمسيحألوهية2-

-)2(.السلام-عليهالمسيحصلب3-

-)3(.السلام-عليهالمسيحوخلاص،الأولىالخطيئة-4

محاولةا!لىوشريعةعقيدةالنصرانيةعرضالقنواتهذهوتتجاوز

(Iانظر:ص)91،ا(.Y

29.)2(انظر:ص

(rإنظر:ص).92،29

36-96،ص:الفاخرةالأجوبةانظر:عليها،والردالعقائدهذهعنالمزيدلمعرفة

331،المسيحدينبدللمنالصحيحوالجواب-116،ا111015 392، 2، A /،o

النصرانية:فيمحاضراتوإنظر:336،374،2/147،015،152،262-393،

:والإسلامالعقلميزانفيوالنصرإنية،ا-4177هص:والمسيحية،911-.اص

اهـ(424،الثقافيالكتابدار:)الأردنخضرحامدنبيل:تالقاضلي،سليممحمد

3.8-ااص
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ية-التلصي!بيةلم!االففلائيات402

للكتابالشروحخلالمنجذورها،إلىوإرجاعهاالعقائدهذهتأصيل

.الغرضلهذاخاصةبرامجإقأمةأو،الكنائسفيالمواعظأو،المقدس

)نورساسةعلىيعرضوالذي،التاريخفيالكنيسةبرنامجفمثلا

النصرانيةوالشرائعالعقائديؤصلبرنامجبأنهيتميز،الفضائية(سات

عنالحلقاتبعضفيالبرنامجتحدث.التاريخيةلجذورهاويرجعها

إحدىففيالأصأر.بعضيعرضحلقةكلوفي،الكنسيةالأسرار

تحدثثم،الخطيئةمعنىبدايةوشرح،التوبةسرعنتحدث)1(،الحلقات

يكونالإقراروأن،الكاهنلشخصالربقداسةأمامبالخطيئةالإقرارعن

ثم،يعزتلمنالإحراجفييتسببمماعلنيا،جماعياكانأنبعدفرديا

معالإقرارلسرتاريخيسردإلىوينتقل،الخطيئةشروطعنيتحدث

أعمالوعملالإقرارعندالخطيئةغفرانويقرر،اللاهوتيمعناهتوضيح

.والعرضالأسلوببنفسأخرىأسرارعنيتحدثثم،صالحة

وعمليا،نظرياالنصرانيةالعثرائعتعرضأنالقنواتهذهيفوتولا

برامجتخصيصعلىوتحرص!إقامتها،وكيفيةالشرائعهذهتشرحفهي

عمليا.المشاهدليراهاالشرائعهذهلإقامة

وتغطي،الكنائسفيصلواتهمتظهرخاصةبرامجالقنواتكلففي

أيقوناتوتنشر،متعددةوصورأسكالفيالصليبوتبرز،أعيادهم

.غ5109،م5002يوليو7،ساتنورقناة:الاريخفيالك!نيسة(1)
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يةالكلصيابيةالع!الففلائيات!

والعذراء.-السلام-عليهللمسيحورسومات

الكنائسمختلفمنالصلواتتعرضأنهاعلى7()ساتقناةوتؤكد

وجمعة،أحديوميكلفيالصلواتينقل،كنيستي:وبرنامج،النصرانية

ويستمع،للصلاةأدائهمطريقةالبرنامجهذاخلالمنالمشاهديرى

القساوسةأحديصليمعنا،صلوا:برنامجوفي.المقدسالكتابلتفسيرهم

إلههمقربعلىالمشاهديتعرفخلالهومن،الصلاةيطلبمنلكل

ويعرضونهابهايتفاخرونشريعةوالصلاةالطلبةفهذه،لصلواتهموسماعه

للبشرية.المخفصةأنهاعلى

فيظهر(سات)نورقناةوأما.الكنائسصلواتتبث()الحياةقناةوهذه

.الأسبوعفيأيامستةفيالإ!القداسعرضعلىالكبيرالحرصمنها

السنةرأسعيدوخاصةالنصارىأعيادتغطيةعلىالقنواتوتحرص

قناةأما.السنويعيدهمتغطيخاصةولقاءاتبرامجوأعدت،المعلادي

كلت!يفهي،السنةفيعيدينأوعيدمنأبعدإلىذهبتساتنور

الكاثوليكيالمركزأقامفمثلا:منها،المارونيةوخاصةالنصرانيةالأعياد

سربل()1(،)مارلعيدالتحضيراتفيهيوضحصحفيامؤتمراللاعلام

العيد.هذالإحياءعدةلقاءاتوخصصت

.غ5506الساعة،م5002يوليو8،ساتنورقناةمعنأ:النرر(1)
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ية-التنصلي!بيةالم!الففلائيات602

فداءمنعليهرتبواوما-السلام-عليهالمسيحبصلبإيمانهمإن

متنوعة،وأحجامبأشكالالصليبيظهرونجعلهم؟للخطيئةوتكفير

وضعت(سات)نورادقناةفمثلا:لها،شعاراجعلتهالقنواتوبعض

برامجعرضأثناءالصليبتظهر7()ساتوقناةلها،سعاراالصليب

منالعديدوفيالكنائسفيالصليبتبرزالقنواتوكل،القادمةالفترة

نرى،العالميالصلاةكيوم،الموسميةالدينيةالمناسباتوفي.البرامج

عليدلالحجموكبر،الرجألبعضيحملهجداكبيربحجمالصليب

فمنه:متعددةوصوربأشكالنشاهدهفالصليب،القومقلوبفيعظمته

شعارايكونماومنه،الكنائسداخليوضعماومنه،كالقلادةيلبسما

الحجم؟ومتوسطالصغيرومنه،البرأمجأثناءفييعرضماومنه،للقناة

فإنالحجمصغيريعرضالذيحتىمنها،والضخمالكبيرأحيانأونرى

ظهوربعد()الحياةقناةفيمثلافتجد،النفوسفيتعظمهالإخراجطريقة

يصورمما؟الشاشةملأوقدالصليبيأتي،الربالمسيحقناة:كلمة

فدىالمسيحأنعلىيركزونماكثيرافهؤلاء،وعظمتهضخامتهللمشاهد

فهم.الأولىالخطيئةشؤممنالناستخلصوبصلبه،صلبلماالبشرية

دائماوإظهارهالشعارهذاإبرازطريقعنالصليبثقافةنشريريدون

.متعددةوبصور

-السلام-عليهللمسيحأنهايزعمونصوراالقنواتهذهلناوتظهر
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257يةالثنصي!بيةالع!الففلائيات-

وقناة،الكنائسفيالصلواتيعرضونعندماوخاصةالعذراء،ولأمه

،والرسوماتوالصورالأيقوناتهذهإبرازعلىكثيراتركز(سات)نورال

الصليب،علىوهووصوره،أمه-معالسلامعليه-المسيحصورفنجد

الصور.هذهوإخراجبعرضويتفنون

المشاهدتعرفالدولمنلعددزيارأتنورساتقناةوتقيم

أظهرتفقدالنصرأني،للترأثالصوروبعضالبلدذلكفيبالكنائس

وروسيا،لزكيا،زيارتهم،سنتينبمروراحتفالهافي،ساتنورشاسة

الدينيةوالشعائرالكنسيةالاثارإظهاربهدفالبلادمنوغيرهاوافريقيا،

زيارتها.تتمالتيالبلادفيالكنائسخلالمن

المختلفة:الكنسيةرموزالطوائفاستضافة:الرابعةالوسيلة

الطوائفبينالهوةردمعلىالتنصيريةالفضائيةالقنواتعملت

الطوائف،هذهرموزبعضاستضافةخلالمن،المختلفةالنصرانية

القلوبلتتقارب،المسائلبعضفيارأءهمويبينوابكنيستهمليعرفوا

قناةتعتبرفهيذلك؟علساهدخير7()ساتوقناةبينها.فيماويؤلف

منالصلواتتبثوهي،النصرأنيةالطوائفمنالعديدبينمشتركة

فيبعضهموتستضيف،الكنائسهذهوغاظوتظهر،المختلفةالكنائس

منرموزاأورمزاحلقةكلفييستضيف،إحراجبدون:وبرنامجبرامجها،

معين.موضوعفيالطوائفهذهنظروجهةليناقشوا؟المختلفةالطوائف
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ية!التلصلي!بيةلم!اتثياالففلا258

وهيماير(جويس)دالكلمةفيالحياةبرنامج(الحياة)قناةوتعرض

الكنيسةيتبعونالقناةعلىالقائمينأنحينفي،المذهببروتستانتية

الأرثوذكسية.

الطوائفبينالتقريبحيالبالمسؤوليةساتنورقناةوتشعر

برنامج:البرامجاخرومن،الغرضلهذابرامجعدةأقامتلذا،النصرانية

ويناقشون،لبنانفيالكنائسممثليمنعدداالبرنامجويستضيف،تحديات

لجميعموحدتاريخيككتابالكنائسهذهأتباعبينتقربعمليةبرامج

المشاهدويشعر،النصرانيةالطوائفكلعلىالتعرفخلالهمنيمكن؟الكنائس

ويعتبرونالعثرقية،الكنائسمستقبلعلىالشديدبخوفهمنقاسهمخلالمن

)1(.الكنائسهذهبينوالتعاونالتقاربالوجودإثباتوسائلأهمأن

رئيس؟إيليا(عادل)جونالمطران(رحمة)جورجالأبواستضاف

سابقا،)2(الكاثوليكالملكيينللرومالمتحدةالولاياتأبرسيةأساقفة

.اغ5307الساعة،م6552فبراير5،ساتنورقناة:تحديات(1)

مؤكدين،م154سنة()خلقدونيةمجمعلمقرراتخضعوا:الكاثوليكالملكانيونالروم2()

الملكةزوجبرأياخذوالأنهمملكانيين؟وسئوا،وبشريةإلهية:طبيعتينللمسيحأن

عاموفي،البيزنطيبالطقسلصلتهملروم()اوسموا،المجمعراسالذي

فعرفراذلكعنمنهمفريقصدفحينفي،الكثلكةلواءتحتمنهمفريقانفوى

فيكبيرةجاليةولهموفلطين،ومصرسوريافيالملكانيةوتنتشر.الأرثوذكسبالروم

.302ص:والمسيحية92،ص:المسيحيةوالمذاهبالفرقانظر:أهريكا.
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902يةالكلصلي!بيةلح!االفضائيات!

حولالحواردأر،والمقيمالمغتربجناحيهفيلبنان:الحلقةعنوانوكان

وتطرقوا،الغرببلادفيعيشهموكيفيةأمريكاإلىاللبنانييناغتراب

أمريكا)1(.فيوالرعاياالكنيسةحالإلى

فيالجددالقديسينعنحلقاتعدةفيمعناالنوربرنامجوتحدث

)2(.شهوانإثناسيويالشماسالأبواستضاف،الأرثوذكسيةالكنيسة

فيمنهمرغبة؟الجميععندالنصرانيةالكنائسبينالتقريبهاجسان

مواجهةفيكبيرةكتلةيكؤنواوحتى،العربيةالبلادفيوجودهمترسعخ

المنطقة.هذهفيالمنتعثرالإسلاميالدين

والإغاثية:الإنسانيةإبرازالمشاريع:الخامسةالوسيلة

فقدموا،والإنسانيةالإغاثيةالأعمالعلىالتنصيريةالبععاتركزت

المقدسةوتعاليمهم،الإنجيلوالدواء-الماءوشربةالخبزكسرة-مع

الإنسانعةللأعمالالعنصيريةالفضائيةالقنواتصاظهار.الدينيةورسالتهم

اختلافعلىالمشاهدعندالنصرانيةصورةتحسينإلىيهدفوالأغاثية

الأعمالهذهفيللمشاركةالنصارىتحفيزإلى-أيضا-ويهدف،ديانته

برنامجهفيالثالث()شنودةالبابافنرىالتنصير،وسائلأفضلمنفهي

اهتمامهمإلىنجاحهاويعزوإفريقيا،فيبالكرازةيشيدالأسبوعي

.اغ0307السأعة،م5002يوليو8،ساتنورقناةالحر:المنبر(1)

.غ5006الساعة،م5052يوليو7،ساتنورقناةمعنا؟النور)2(
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)1(.هناكبالمحتاجين

ية-الكنصي!بيةالع!الفضلائيات

الضوءيسلطوالذي،الإخبارينافذة:برنامج7ساتقناةوتعرض

إحدىففي،التنصيريةوالمنظماتللهيئاتالإغاثيةالمشاريعبعضعل

النموذجيةالحضانةمدرساتتخريجحفلإلىالبرنامجأسارالحلقات

.المحتاجالإنسانلمساعدةبشبراالإنجيليةالكنيسةفيواعملفكر:لبرنامج

بإشرأفطعاموجبةألفمئةتأمينإلىأشاروانفسهاالحلقةوفي

منفريقبذلكوعمل،الجائعينالأطفالمنالالافلإعانةمتخصصين

أطفاليطعمونالمسيحأطفال:البرنامجمقدمةوتقول.المتطوعينالمراهقين

قدمتجدرانبلاكنيسةأنالبرنامجذكرأخرىحلقةوفي)2(،العالم

ثم،بحياتهمللنهوضتدريببرامجوأقامت،للمعوزينحذأءخمسمئة

إيصال(جدرانبلا)كنيسةمشروعمنأالدفإن،البرنامجمقدمةتقول

واضحتصريحالعبأرةهذهوفي(،r,أبدأالكنيسةيدخلوالملأناسالرسالة

الكنيسةإلىالناسإدخالهووالإنسانيةالإغأثيةالأعمالمنالهدفبأن

مساعدتهم.طريقعنبالنصرانيةوإقناعهم

منهربتالعيالمرأةتلك)مارثا(قصةذكرتجديد،بعا:برنامجوفي

غ.57022م،5052يوليو78،ساتقناة97:البابا،حقداسةمع(1)

صباحا.غ9309:الاعة500،2يوليوا76،ساتقناة:017،حالإخبارينافذة:برنامج)2(

صباحا.غ3602:الساعة،م5552يوليو728،ساتقناة:117ايإخباري،حنافذة)3(
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211يةالتنصي!بيةالع!الفضلائيات-

لهمووفرتفأعانتهملاجئينمخيمفيفخدمت،الحرببسببمدينتها

.للمشورةوخدمةللأطفالوخدمةللصلاةخدمة

تعرفالتيالفمضائيةالإعلاميةالوجهةهيسات()نورقناةوتعتبر

المارونية،وخاصةاللبنانيةللكنائسوالإنساثيةالإغاثيةبالأعمالالمشاهدين

التيالمهامببعضيقومالذي،الكنيسةأبناءتجمععنالقناةتحدثتفمثلا:

بيتمطعم:مهامبخمسالمشروعهذايقوم.اللبنانيالشارعمعتتوافق

كلمنالسبتإلىالإثنينمنالرئيسةالوجباتكلفيهوتقدم،مريمأبناء

ويحرص.يومكلباحتوالهمفيقوم؟بالمشردينالمشروعويعنى،أسبوع

وتقديمالرذيلةطريقإلىاتجهناللاتيالقاصراتتوجيهعلالمشروع

منفيهيستحمالهناء()حمامالمشروعيقدموكما،لإنقاذهندوريةبرامج

مجلسالمشروع.ويمولالمسنيننادي:المشروعبهيقومدورواخرأراد،

)1(.لبنانفيالكاثوليكوالأساقفةالبطاركة

والخدمةبالتنصيرمقرونةدائماتذكروالإنسانيةالإغاثيةفالخدمة

الأمم.-لكلالسلام-عليهالمسيحرسالةونشر،الكنسية

،141صوانظر:غ،5506الساعةم،5002يوليو7سات،نورقناةمعنا:النور)1(

-1731WO.
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ية-الكلصي!بيةالعاالففلائيات!
المثالي:بالشخصووصفهالمتدينالنصرانيصورةتحسين:الساثسةالوسيلة

دعوةحسنةبأوصاتووصفهالمتدينالنصرانيصورةتحسينفيإن

-.السلام-عليهالمسعحتعاليممنالمستوحاةبأخلاقهوالتشبهأثرهلاقتفاء

ممدينساببأنه()ديركيوصف1()(القمةعل)اثنانفيلمففي

الكتابلقراءةيوميوردوله،الكنيسةيزورعالعةأخلاقصاحب

مغرورساب()مايكلبالمقابل،المسيحيةالكتببعفىعلىويطلع،المقدس

حتى؟لأهدافهليصلشيءكلفيللتضحيةمستعدالدينعنبعيدمتكبر

القمةإلىلتسلقهماالراعيةالشركةوعدت.اليهالمقربةبصديقتهضحىإنه

الوعد،هذاتنفذلمتفكيربعدالشركةلكن؟للشعبمصلحةفيهبوعد

()ديركعلمأنوبعد،التسلقلأبطالإعلانهامنمستفيدةالشركةوبالطبع

إلاالقمةتسلقورفضديرك()غضبللشعبالخدمهتقدملنالشركةان

عدمبسببوانهارسديدأغضبا()مايكلوغضبوعدتبماالوفاءبعد

وأمانتهبأخلاقهتمسك(ديرك)أما،الدائمحلمهإلىللوصولالصفقةإتمام

بعدالصفقةعادت،أحلامهتحقعقحسابعلىذلككانلوحتىوصدقه

يظهرلقطةمنأكثروفي(،ديرك)لطلبواستجابتهاالشركةتراجع

)مايكل(يظهروبالمقابل،افهعلالمعتمدالوفيالمتعاونبالشاب()ديرك

وحدها.الجسميةوقوتهنفسهعلىأعتمدالذيبالشاب

.مساهغ44018الساعة،م5552يوليو761،قناة:القمةعلىاثنان(1)
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213يةالتلصيابيةالع!ئياتالفعلا!

،صورةأكملعلىالمتدلنالنصرانيلناتصورالتيالأفلامأحدهذا

أجادوقد،المسيحلتعاليممضادةبشخصيةالمقارنةعندجلياالفرقويظهر

الدور.هذا()مايكل

خلالمنوالنصرانيةالإسلامحياةبينالمقارنةالحياةقناةوتحاول

والثه،الطريقفي:مثل،تبرزهمالتيالبرامجفيالمتنصرينحياةعرض

عنالمتنصريتحدث(الطريق)فيبرنامجففي.الإيمانعنوأسئلة،للجميع

،بالروحتسمولاحياة،اللهعنبعيدةحياةبأنهاويصفها،الإسلامفيحياته

الرغبةيجدالنصرانيةحياتهفيأما،والسلطةالناسمنخوفايصليفالمسلم

)1(،الكمالومراقيالعلياالمثلإلىالإنسانفيهايرتقياللهإلىللتقربالذاتية

ولما،وفواحشوخمرضياعحياةالإسلامفيالحياةأنإلىأساروبعضهم

أضرتالتيالأمورتلكعنوالبعدالثهمنالقربإلىحياتهتغيرتتنصر

2(.)وبأسرتهبه

للمشاهدين؟حزنهميبثون(،للجميع)الثه:برنامجفيالسايحعائلةأما

يتهمونثم،مسلمينكانواعندمااللهعنبعيدةمظلمةحياةعاسوالأنهم

النصرانيالدينأما،المخالفعلوالحربالعنفدينبأنهالإسلام

يرغبفإنهالإسلامبخلاف،الجميعومباركةالجميعلمحبةفيدعوهم

صباحا.،م5002مايو53،الحياةقناة:الطريقفي(1)

صباحا.،م5552مايو،18الحياةقنأة:الطريقفي)2(
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)1(.وكراهيتهالمخالفحربفيأتباعه

الإنسانية،بالأخلاقالتحليإلىبرامجهاكافةفيساتنورقناةوتدعو

نشرإلىونادوا،لبنانشوارعفيتنتشرالتيالخليعةالإعلاناتفحاربوا

الخيريحبصالحمواطنبأنهالنصرأنيإظهاروحاولوا،الجميعبينالحب

ووطنه.لمجتمعه

قبلولماوقتلا،إرهاباالناسأكثرمنسخصامعجزةقناةوتعرض

برنامجفي)إلياس(العميظهروكما"2(،للسلاممحبامسالماأصبحالمسيح

الاخنلاف،عندإليهيرجعالذيالمصلحالرجلبهيئة(وبينك)بيني

تعاليممنانطلاقأالشبابويوجه،المسيحتعاليميتبعلأنه؟المتزنوالرجل

.المقدسالكتاب

صباحا.،م5002يونيو3،الحياةقناة:للجميعالله(1)

مسأء.م،5002مايو18،معجزةقناة:أفضلحياة)2(
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الإولمبمالديقفيالتشكيكوسانل4ثانيا

215

المسلمين،لتنصيرأساسيةخطوةالإسلاميالدينفيالتشكيكإن

صمان.فراغهعليهيملالمنيحتاجالخاويالقلبفإن،بدينهالمشاهدسكفإذا

والافزاءات،الشبهيبثونفعندما،عليهالتأكيدمنبدلااخرأمرا

الإيمانيثبتونفإنهمالحقيقيةالسعادةوجدواأنهمعلىالمتنصرينويظهرون

.سلكوهالذيالطريقبصحةويقنعونهم،أتباعهمقلوبفي

-الحياةقناة-خاصةالفضائيةالقنواتفيالمنصرونحاولوقد

هي:،رئيسةوسائلثلاثباستخدامالإسلاميالدينفيالتشكيك

وسرائععقائدحولوالافتراءاتالشبهاتبث:الأولىالوسيلة

.لاسلاما

تنصروا.أناسمعاللقاءاتاجراء:المانيةالوسيلة

البرامج.تقديمفيالمتنصرينبعضتكليف:الثالثةالوسيلة

يلي:فيماوسيلةكلعنوسأتحدث
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217يةالثلصلي!بيةالع!الففلائيات!

الإسلاموشرائععقائدحولوالافتراءاتالشبهاتبث:الأولىالوسيلة

لخوفها؟صراحةالإسلامفيالطعنعلالقنواتهذهأغلبتتجرألم

الديانةبعرضواكتفت،الهجومهذاجراءالوخيمةالعواقبمن

يترتبولا،التنصيريالمشروعفيللاستمرارأدعىذلكلأن؟النصرانية

إلىهدفتالحياةقناةأنإلا،قانونيةمساءلاتأوسياسيةضغوطعليه

تشكيكاوشرائعهالإسلامعقائدإلىقناتهافوجهتالأحمرالخطهذاتعدي

عندالإيمانزعزعةمشروعالقناةهذهفتبنتلأركانها،وزلزلةفيها

نبوةوفيالإلهمةالذاتفيالمشككةالتساؤلاتمنالعديدوإيجاد،المسلمين

الثهكتابالتشريعمصادرمنمصدرينأهمفيوالتشكيك!،محمد

،القنواتهذهبينالأدوارتوزيعإطارفييأتيوهذا.!نبيهوسنة

فيتشككواحدةفقناةمسبقا،ذلكعلىاتفقواقديكونواأنيشزطولا

تحاولالأخرىوالقنوات،المطلوبالغرضتؤديأهلهفيوتطعنالإسلام

والمحبة.السلامبدينالمسلمالمشاهدإيهام

عنأسئلة:البرامجهذهومن،الغرضلهذابرامجعدةالقناةعرضت

عن)أسئلةبرنامجويتميز.وغيرها،للجميعوالله،الطريقوفي،الإيمان

فالضيف،الإسلاميالدينحولالشبهاتبثفيبتخصصه(الإيمان

إخراجالقناةفيالرئيسيةووظيفته،بطرسزكرياالقمصللبرنامجالدائم

طريقعنونشرهاسبهاتمنوالمنصرينالمستشرقينكتببطونفيما
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ية-الثلصي!بيةالع!الفضلائيات218

أمور:عدةمنتأتيالشبهاتهذهوخطورة،الحياةساسة

وبكلماتعاميةبلهجةفهمهاوتيسير،للمشاهدينالشبهاتتبسيط-ا

البرنامج.يشاهدمنكليفهمها

كتبمنوالشبهاتالأكاذيبهذهمثليقرألاالناسمنالعديد2-

يخزقالشكفيبدأالجميعليراهاإخراجهاتريدالقناةوهذه،المستشرقين

المريضة.القلوب

تصلهمالتيالرسائلفكل،البرامجهذافيوالمناقشةبالرديسمحلا3-

عليهم،المرسللردإكمالدونموضوعهمفييستمرونثمبدايتهايقرؤون

دونيطرحفيمايتحكمونمجعلهموهذا،الشبهاتعلىللردمجاليفتحولا

علعهم.يردأويناقشهملأحدمراعاة

الإسلاملمحاربةأسلحتهمسهرواالفضائيةالقنواتفيفالمنصرون

علىويموه،الدسمفيالسميدس-مثلا-بطرسزكريافهذا،والمسلمين

دينهوالإسلامعنيذكرهماكلأنويوهمهم،الحيلببعضالمشاهدين

دونسمومهينشرالأفاكهذااستمر.أئمتهبهيقولالذيوهوالإسلام

الغيورين،بعضمنالمقالاتبعضسوىالمسلمينمنتذكرمقاومة

نجدولم؟حلقةمئةمنأكثرإلى(الإيمانعن)أسئلةبرنأمجهحلقاتوصلت

!-المشتكىالله-صمالىالواجم!حقهالموضوعيعطيمن
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الدينفيسبهاتكلهاموضوعمئةمنأكثرعنتحدثبطرسزكريا

موضوعاتأربعةإلىالمئةالعناويننرجعأنالممكنومن،الإسلامي

هي:)1(،رئيسة

والفداءالصلبوعقيدة-،السلام-عليهالمسيحوبنوة،التثليث-ا

تحريفهوعدمالمقدسالكتابصحةإثباتوحاول

الكريمللقرانخصصفقد،النبويةوالسنةالكريمالقرانمهاجمة2-

فيطعناكانتحلقاتهفثلث،عنوانمئةأصلمنمستقلاعنواناثلاثين

،والمنسوخالناسخوعن،القرأنإعجازنفيعنفتحدث،الكريمالقران

عشرةأربعفيالنبويةالسنةهاجموكما.القرانومصادرالقرانجمعوعن

،-عنهالنه-رضيهريرةأبيأحاديثوكذب،السنةنشأةفيفطعن؟حلقة

،بالإرهابالسنةواتهم،النبويةالأحاديثفيوالشيعةالسنةبينوقارن

الشهوانيبألدينالإسلاميصورأنوأرأدالعينالحورعنوتحدث

النبوية.السنةفيوالمنسوخالناسخعنحلقاتعدةوخصص،والجنسي

ستفي-عنهنالله-رضيوزوجاتهر!النبيسخصمهاجمة3-

الرسولورسالةصفات:عنهاتحدثالتيالعناوينومن،حلقات

وأغتيالاتالعظيمالخلقذومحمدح!؟محمدعلتنطبقوهل؟الحقيقي

015.)1(انظر:ص
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ص!الرسولزوجاتفيوطعن.بالإرهابووصفهمحمدحروب،معارضيه

ص!.محمدنقدإمكاني!:موضوعوطرح،الزوجاتتعددوناقش

علىردوقد،النصرانيةالديانةنقضواالذينالمسلمينعلماءعلىرد-4

حلقة.عشرةسبعفيديداتأحمدالشيخ

فيوالطعنالشبهاتعرضفيخاصأسلوببطرسولزكريا

يلي:فيماطريقتهوألخص،الإسلام

بطريقةالمشاهدإلىالشبهةيوصلحتى؟عاميةمصريةبلهجةيتحدث-ا

العلمية.الكتبتعقيداتعنبعيدةسهلة

للدينعرضمنبهيقومما،وأنللمسلمينحبهبيانفيالحلقةيبدأ2-

لعرضيهدفبأنهالمشاهدإيهامويحاول،لهمالخيرحبعننابعالإسلامي

.الإسلامفيالطعنلا،الحقائق

ويقوم،السنةأوالكتابمنعليهايدللثمبدايةالشبهةيعرض3-

رأيه.ليوافقالدليلبتحريف

يختمثم،الأحاديثشرحأوالآياتتفسيرفيالأئمةأقواليذكر-4

دليلاأقوالهموليستفيهمريةلاحقالأئمةكلامأنومع.للشبهةبتأييده

والاخر:الحينبينويكررالمشاهد،ليضللعرضهاوإنمابتاتا،سبهتهعلى
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أردتم"اذاساخرا:ويقول؟"،لكمأفعلفماذاأئمتكمكلامهذاإن9

المكتباتمنأئمتكمكتباجمعواالموضوعاتهذهعننتحدثألأ

!"حرقوهاوأ

وليزيدكذبهلتعزيزها؟مصادرإلىوالأقوالوالأحاديثالاياتيعزو-5

منهيقرأالشريفالمصحف-أحيانا-معهيحضرومد،طرحهمصداقيةمن

منها،الأحاديثلقراءةالسننكتببعضويحضرجمها،يستدلالتيالآية

ألايةويعرض،قولهعلبهااستدلالتيالمعاصرةالكتبببعضويأتي

الحينبينويظهر،حجتهمنليقويالشاسةعلىالمقولةأوالحديثأو

وصحيح،البخاريكصحيحبهايستدلالتيالإسلاميةالكتبوالاخر

وغيرها.الصالحينورياض،مسلم

صحفيكتابةعلىأو،مثقفمنساذقولإلىأقوالهبعضفييستند6-

الولدانمعالجنسيالشذوذالجنةنعيممنأن:مرةفقرر،جريدةفي

هذاعلمحمودلإبراهيم(الجنةفي)الجنسبكتابواستدل،المخلدين

الإسلاميتهمأنأرادلكنهإطلاقا،الائمةمنأحدبذلكيقلولم،القول

سذوذه.فيبالغكاتبقولإلىاستنادا

ربطعلىكثيراويركزجدأ،مقززةبأوصافالإسلامربطيحاول7-

عنحلقاتوخصصبالشهوانية،!النبيبوصفبدأ.بالجنسالإسلام
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نأويذكر،وزوجاتهر!النبيحياةبالذكروخص،الإسلامفيالتعدد

لأنه؟حديثأوآيةقراءةأحيانايرفضوقد،بالجنسمليئانوالسنةالقران

ومن،لائقةغيرألفاظعللاحتوائهاالمشاهدينأمامقراءتهامنيستحي

واقرأه)-تعالى-:قولهفي)يستنكحها(كلمةقراءتهارفضالتيالكلمات

منلكلصةخايستتنكحهاأنلنبىآأرادإنللنبىنفسهاوهبتإنمومنة

أتمنهتمملتوماأزواجهتمفىعلتهتمفرضناماعلضناقداتمؤمنيندون

0،15:الأحزاب1!رحيماغفورااللهو!انحرجعلتكيكونلتلا

المشاهدعلالتعميةأرادلكنهقراءتها؟منحرجلاالكلمةأنهنافنرى

الكريم.القرانفيالشهوانيةعلىوليؤكد

هذاكل.والظلموالإرهاببالغدرالإسلامربط-أيضأ-وحاول

مفادها:للمشاهدرسالةإيصالويريد،الدينهذامنالمشاهدليشمعز

نأيستحقلادينفهو،السيئةالصفاتبهذهيتصفالإسلامدينكان)إذا

به(.تتمسك

نافذةأييفتحولا،لهالمخالفللقولذكرأيدونالشبهةيعرض8-

بعضرأيأنهاعل-أحيانا-ويعرضهابل؟;لاأالرأيالمشاهدمنهايرى

الشبهةوهووأحدأ؟قولاالمشاهدليقبلذلكويفعل،المسلمينعلماء

المسألة.هذهفيوأدلتهمالمسلمينقولفيالنظردونالمطروحة
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كتبفيمذكورةالشبهفكل،جدبدةبشبهيأتلمبطرسزكريا-9

ر!النبيشخصعنأو،السنةأو،القرانعنفحديثه،والمنصرينالمستشرقين

للمشاهدإخراجهاهوبهأتىالذيالجديد!نما،الكتبتلكفيموجود

فيالشبهاتمنالمخزونذلكأخرجفهووفهمها،استيعابهايمكنبطريقة

.مؤثرةعصريةوسيلة

يلي:ما،بطرسزكرياأوردهاالتيالشبهاتأمثلةومن

الدينيربط)1(،الاخراليومفيالمسلمينعقيدةعنحديثهعند(ا

الأحوالكلعلىمسكرالخمرأنتقريرويريدوالسكر،بالجنسالإسلامي

أنهمعالاخرةفيويحللالدنيافييحرم"لماذا:ويقول،والآخرةالدنيافي

مسكر؟إ".

وهذا،والجنسالإسلامبينالربطإلىنفسها-الحلقة-فيينطلقثم

عليه-وسلامهالهصلوات-الرسولسخصعنالحديمثعندديدنه

المشاهدسيخرج-.وأرضاهنعنهناللهرضي-المؤمنينأمهاتوزوجاته

حياةفيوخاصةالإسلامفيالجنسحولتتمحورالحلقاترسالةبأن

جماعي،جنسحفلة"إنه:فيقولالحجعن-أيضا-ويتحدث!،الرسول

صاحا.م،5002مايو18،الحياةقناة:الايمانعنأسئلة(1)
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")1(.الجاهليةالعصورفيالأسودبالحجرأعضاءهنيداعبنكنالنساءصىان

كتبمنوعددهنجمالهنويصف،الجنةفيالعينالحورعنويتحدث

يشعرالبدنولغةالصوتلتعبيراتاستخدأمهومع،والحديثالتفسير

نأيريدكما،الكثيرةالاعدادوهذهالأوصافهذهمنيتقززبأنهالقارئ

الوحيدالمحفزإنللمشاهد:يقولوكأنهماكرةبطريقةالرسالةيوصل

العينالحورلمعاشرةحبهمهو،الجنةدخولفيلهموالمرغبللمسلمين

ونعيمهاالجنةأوصافمنوالحديثالقرانوفي.الجنةفيالجنسومحبة

أرادبل؟الحقيقةإلىالوصوليردلمالرجلفهذاالأسفار،حملهعنتعجزما

المكرهذاويزداد،خبيثةبطريقةبالجنسربطهطريقعنالإسلاميشوهأن

بهمالاستمتاعوهوالمخلدينالولدانوجودمنالهدفيذكرعندما

ويشتاقونالجنسيالشذوذيحبونبأنهمالمسلمينيصفوبهذاجنسيا)2(،

.الاخرةفيسينالونهاالدنيافيمنهاحرموألذةإنها:فيقول،إليه

التحرشالأفاكهذامثلعليستغربلاوقد،ينضحفيةبماإناءوكل

.طردهأسبابمنالمشينالفعلهذاوكان،النصرانياتالفتياتببعض

".الجنسفيإلاالحديثيجيدلاجنسيةثقافتهكانتمن"إن:مرةوقال

وأحبابهأهلهاتهمهالرجلفهذا،نفسهعنيتحدثالمقولةهذهفيوكأنه

:الوفاقموقعوانظر:،الإيمانعنأسئلةبرنامجفيالإسلاممصادرحلقات:انظر(1)

!ي؟س!ح!//:.*)4أ94م.+لأءولل!س!03-/14أ4+ع*.""؟3ث!35"ءك!-!أ424=85

.851-551ص:نظرا(2)
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لإقناعالدينيمنصبهمستغلابفتياتهمبالتحرشالنصارىمنجلدتهوأبناء

نظارةلهصنعتالقذرةالجنسيةثقافتهإن)1(.كذوبوهوفصدق،الفتيات

بأنالاخرينقذفمسبةوأفضلتهمةفأقرببها،إلاالمخالفيرىلا

عباراتمنالتوراةفيجاءمابطرسزكرياوتناسى،شهوانيةحياتهم

نشيدفيجاءمابعضلذكرمضطرانفسيوأجدتلاوتها،منالكنيسةتخجل

فيه:جاءفمماالأناشيد،

فخداكالأمير!بنتيابالحذاءقدميكخطواتأرشقما(:)المحبلى

مدورةكأسسرتك،حاذقصانعيدصاغتهماكجوهرتينالمستديرتان

نهداك،بالسوسنمسيجةحنطةكومةوبطنك،ممزوجة-فرةإلىتحتاجلا

مثلهذهقأمتك..عاجمنكبرجمصقولعنقك،توأمينظبيةكخشفتي

وأمسكنالنخلةإلىلأصعدن:قلتالعناقيد،مثلونهداك،النخلة

..تفاحكأريجأنفاسكوعبير،الكرمكعناقيدنهداكليفيكونبعذوقها،

")2(.النائمينسفاهعلىعذبةتسيللحبيجي،سائغةلتكن(:)المحبوبة

فيهيبلالغرائز؟إثارةيريدإباحيكاتبيكتبهالمالكلماتفهذه

ومراعاةكبيرا-،علواقولهمعنالله-تعالىاللهإلىأصحابهينسبهكتاب

الحقيقة:سبكةموقعوانظر،السابقالوفاقموقعانظر:(1)

.913-.http://www. trutheye. com/7ewar/ showthread. php'? t

.-7113/الأناشيد.لشيد)2(
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أحديجرؤفهل.غيرهدونالنصهذابذكرأكتفيالكريمالقارئلمشاعر

يستطيعمنهمأحداأنأظنلا؟!الكلماتبهذهيعظأنالكنيسةوعاظمن

فنقرأنحنأما،أهلهإثأرةيريدللرذيلةمكانفيوعظإذاإلاذلكفعل

منالجنسفهلبهما،الوعظمننتحرجولاالثابتةوالسنةالكريمالقران

وادابوالغسلالطهارةادابالنأسيتعلمأنبطرسزكريانظروجهة

وتعليمبالعفةالأناشيدنشيدفيوردمايصفأنأم!؟والطلاقالزواج

؟!ادابمنيحتاجونهماالناس

والاجتماعيةوالسياسيةالدينيةالحياةإسكالاتلجميععامالإسلاميالدينإن

زمانلكلوصلاحيتهوشمولهالدينهذاكمالمنوهذا،والاقتصادية

الجنس،أحكامبيانالإسلامإليهاتطرقالتيالموضوعاتومن.ومكان

؟واللواطالزنأوتحريم،والنزاهةالعفةإلىتدعوالإسلامفيالجنسوأحكام

-تعالى-:فقال.الفواحشإلىيؤديطريقكلليقطعالبصربغضفأمر

لهئمأبهىلكفروجه!ذاوتجفظوأأتصرهتممنيغضوائقمؤمنينقل)

أبمرهنمنيغضفمنللمؤمناوقلو،؟يميضنعونبماخبيراللهإن

بخمرهنوتيضرتنمنهاظهرماإلازينتهنيتديىولافروجهنويحفظتن

لأنهم،المؤمنينعلىوأثنى3(،35-االنور:أالاية!جيوبهنعلى

فىهمالذينززيمالمؤمنونألمحتح)قد-تعالى-:قال.فروجهمحفظوا

همواثذينلىز؟معرضوتاللغوعنهموالذينلىذ!(خشعونصلاتهتم
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وأأزواجهتمعلىإلارص!؟يمخفظونلفروجهتمهتملذينواؤصفأ!فعلونللز!وه

الحديثويعتبر.(-6أ:المؤمنونأ!ملومينغترفإنهتماتمنهتمملكتما

الأحكامهذهقننلائه،للاسلاممفخرةوضبطهاالجنسأحكامعن

والشهوأنية.الرهبنةعنبعيداالصحيحإطارهافيوجعلها

الشذوذهوالمخلدينالولدانوجودمنالغرضأنقرربطرسوزكريا

مسلم)خواطركتابهفيكشكجلالمحمدذكرهماعلىقولهوبنىالجنعصي،

عليهفردالمسألةهذهفيشذوذهفيبالغالكاتبوهذا(،الجنسيةالمسألةفي

لإبادةالأزهرية)الصاعقةكتابهفيالحميد،عبدمصطفىجمالالدكتور

هناوسأذكر،والمناقشةردالفيالدكتورأجادوقد(،الشيطانيةالخواطر

كتابه:فيجاءمابعض

وغاية،الغرابةمنتهىفيكشكجلالمحمدالأستاذبهجاءماأنبين

الجنسي،للشذوذالجنةفيالمسلمينممارسةعلىصراحةينص"لأنه؟العجب

بهجاءماأنوذكر!")1(،همأنفسهممعأو،الجنةأهلغلمانمعسواء

منمفسرأيعنفضلا،العالمينمنأحدبهيسبقهلمكشكجلالمحمد

وظيفةأنيذكروكلهمالإسلاممفسريأسهرأقوالذكرثم،المفسرين

الحميد،عبدمصطفىجمالد.:الشيطانيةالخواطرلإبادةالأزهريةالصاعقة)1(

.022هـ(ا142،البخاريالإماممكتبة)مصر:طا
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.)1(الخدمةهيالجنةفيالمخلدينالولدان

هذاعلى"وتستدل:بقولهكشكجلالمحمدأدلةأحدعنوأجاب

،الاخرةفيالحريرولبسالخمر،شرببإبأحة-كشكجلالمحمد-يقصد

:قسمانالدنيافيالمحرمأتإن:لكونقول

الأضرارمنفيهلماابتداءالشارعحزمهماوهو،لذأتهمحرم:الأول

ونحوهاوالسرقةواللواطالزنا!:،عنهتنفكلاالتيالذاتيةوالمفاسد

وعينه.لذاتهحرممما

والحريرالذهبكلبس،بهاتصلاخرلأمربل؟ذاتهلغيرمحرم:العاني

.للرجال

علىحالبأييباحانلاونحوهما؟واللواطكالزنالذاتهفالمحرم

تتغيرلاالأخلاقيةالمقايعسلأن؟الاخرةفيولاالدنيافيلا،الإطلاق

أسمىالاخرةفيفهي،ومقدسةساميةالدنيافيكانتفإذأ،تتبدلولا

الدنيا،فيالزنااللهيحرمأنبحالالمعقولمنفليس:ذلكوعل...وأقدس

من،غيرهنساءمننفسهأشتهتماالرجليأتيبأن،الاخرةفيويبيحه

!هذا؟أيعقل،والمرسلينالأنبياءنساءمنأو،المؤمنينإخوانه

بأن؟الاخرةفيويبيحهالدنيا؟فياللواطاللهيحرمأنيجوزلاكذلك

الأستاذأيجوز-أيها،الجنسيالشذوذبعضهممعالجنةفيالرجاليمارس

.28-92ص،السابقالمرجعانظر:(1)
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922يةالتنصي!بيةالم!الفضائيات-

مننبيمعالجنسيالشذوذالجنةفيرجليمارسأن-الفاضل

كل:قولكعلىبناء-التسليموأزكىالصلاةأفضلالأنبياء-عليهم

")1(.!؟الاخرةفيستسقطالدنيافيكانتالتيالمحرمات

للجميع،الخمربإباحةاستدلالك"أما:مصطفىالدكتوريقولثم

حجةيكونأنينهضفلا،للرجالوالاشاوروالذهبالحريرصاباحة

نحوعلإباحيةالجنةلتصير،الجنةفيالمحرماتكلإباحةحجةسبهأو

صرحت.ما

فقطالاسمناحيةمنهيالدنيا،كخمرليستالاخرةخمرلأنوذلك

غيراخرشيءأنهايوضحبما،قرانهفياللهذكرهافقدصفاتهاأمااسمها،

يزتبما،والتاثيمواللغوالأضرارمنعليهايترتبلاحيثالخمر،هذه

بشر.قلبعلىخطرلاماوالنعيماللذةمنفيهابلالدنيا؟خمرعلى

لماالأشياءهذهفإن)2(؟للرجالوالأساوروالذهبالحريرإباحةأما

فيلبسهالهنيباحالنساءأنبدليلهي،لذاتهاتحرملمالدنيافيحرمت

والزهو،الخيلاءمنالذهبلبسفيلما؟الرجالعلىحرمتوإنماالدنيا،

سواء،حدعلىالمسلدمينمنوالفقراءألاعنياءقلوبفييؤثرالذي

غيرإلى،الإسلاميوالصفالإسلاميةالأخوةعلىالسيئةاثارهتنعكسمما

r.-\37ص:السابقالمرجع(1)

الجنة.في:أي)2(
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023

0")1(..الحكممنذلك

ية-التنصي!بيةلم!ائياتالف!لا

جعلهالذيكشكجلالمحمدكتابنقاشمصطفىالدكتورأطال

الجنسيالشذوذجعلبأن؟الإسلامدينعلافترائهفيعمدةبطرسزكريا

وعقيدتناونبينالإلهنااتهامهذاأننعتبر.ونحنالجنةفيللمسلمينجزاء

رجالاالإسلامأمةفيإن:بطرسلزكرياونقولجميعأ،لناواتهاموشريعتنا،

هذهأنولتعلم،وأموالهم،وأفعالهم،وأقوالهم،بأقلامهملدينهمينتصرون

الحق.دينناعنوالدفاعوالاطلاعللبحثعزيمتنامنتزيدالافتراءات

:فقال)2(،ومنسوخهالحديثنأسخعنتحدثأخرىحلقةوفي2(

القراناياتمن%62أنوبينامضت،حلقاتفيالقرآنعن"تحدثنا

ناسخالحديثفيأنلإثباتذكرها؟التيالأمثلةوأغلب"،منسوخة

فيويصرح.الجنابةمنوالغسلالفرجمسحكمعنتتحدث؟ومنسوخ

الأمورعنتتحدثالأحاديثمنالآلافعشراتهناكبأنكلامهأثناء

والجنس.الإسلامبينصلةوإيجادالكذبعلدائمايصرفهو،الجنسية

يتحدثعندماالإسلامأنوإيهامهمالمشاهديننحادعةبطرسزكرياأراد

الإسلامفإن،والغسلالوضوءونواقض،الجنأبةمنوالغسلالطهارةعن

الجنسيةالعلاقةهوالناسأذهأنفيالجنسأنمع،الجنسعنيتحدث

علىالواجببيانبينصلةفأيالشواذ،بينأو،والمرأةالرجلبين

36-38.ص:السابقالمرجع(1)

صباحا.،م5002مايو،25الحياةقناة،الإيمانعنأسئلة)2(
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يةالتنصي!بيةالح!ثياتالففلا-

المحرمة؟الجنسيةالعلاقةوبينأهلهيعاسرعندماالمسلم

231

تصفيةإلىمحتاجة"الأحاديث:عبارتهبنصيقولالحلقةنهايةوفي

مشكوكأوالحديثفيهمشكوكاالقرانكانإذا.الإسلامعليهاليقوموتنقية

للمشاهدتوحيالتيالبدنلغةالجملةهذهويصحب".مشكلةفيه،

ن!حيوقدالكلامهذابطرسيقول.لهوكراهيتهالإسلاممنسخريته

للعقلالمناقضةالعقائدونسي،المقدسكتابهملحقالذيوالتبديلالتحريف

أنبيائهفيوالطعن-وتعالى-تباركالربذاتفيالطعنونم!ي،والفطرة

يختمعندماالعجبكلوالعجب-.والسلامالصلاةعليهم-ورسله

فكرأالمشاهدويسمعقلبهتنورحتى؟المقدسالكتابمنبقراءةحلقته

-!يزعمنقيأ-كمامقدسا

"كيف:مرسلهيقولسؤالأ)1(الحلقاتإحدىبدايةفيقرأ3(

البشر؟"صفاتعليهوتخلعون،بإنساناللهتشبيهعلىتجرؤننصارىيا

،وبهتانوزوركذبكلهبهجومالتساؤلهذاعنبطرسزكريافيجيب

علىأدلتهومنبالبشر،-تعالى-اللهيشبهالذيهوبأنهالإسلامفيهيتهم

فعندالبصير،السميعهوبأنه--تعالىاللهتسميةبالبشر-تعالى-اللهتشبيه

-،يدعي-كماتشبيهأذلكصاروالبصرالسمعبصفة-تعالى-اللهوصف

صفةفذكر،والسنةالكتابفي--تعالىدلهالثابتةالصفاتذكرفيواستمر

صباحأ.م،5002مايو13،الحياةقناة:الايمانعنأسئلة(1)
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التلصي!ية-بيةالع!الففلائيات232

بطرسيريدفهل.العرشعلوالاستواءوالضحكوالساقاليدوالوجه

كمالومن.ذلكعناللهتعالى؟وأضعفخلقهمنأعجزإلهأنعبدأن

الصفاتتلك،والجلالالكمالبصفاتاتصافه-وتعالى-تباركالخألق

الصفاتإثباتمنيلزمولا،الوجوهمنبوجهالنقصإليهايتطرقلاالتي

وجه،لهاوالبهيمةوجهلهوالطيروجهلهفالإنسان،التشبيه--تعالىلثه

والبصرالسمعفيوكذلك،الحيوانوجهعنيختلفالإنسانفوجه

يقعأنأولىبابفمنالمخلوقاتبينواقعاالتباينهذاكانفإذا،والكلام

)1(.والمخلوقالخالقبين

فقدمت،الإسلاميللدينرماحهاتوجيهفيتخصصتالحياةفقناة

التنصيريةالقنواتبعضوكذلك،الهدفهذالتحقيقالبرامجمنالعديد

برامجتوجدلموإنفهي؟،الإسلامفيالطعنمنساحتهاتبرألمالأخرى

ببعضولمزتهالإسلاميبالدينوتكرارامراراعزضتفقد؟الغرضلهذا

قراءةأثناءوفي،المجتمعفيالمرأةلحالمعجزةقناةأسارتفمثلا:،التهم

للمرأةإسارةهذأوفي،منقبةامرأةومعهرجلالصورةفييظهرالمقدمة

)التدمرية(،كتابهفيالصفاتنفاةعلى-الله-رحمهتيميةابنالإسلامشيخردوقد)1(

أردتإنماالرد؟فيللتفصيلهناالمجالوليس،الصفاتنفأةعلىالردفيقواعدوذكر

:)الرياض7طالسعوي،محمدد.:ت،تيميةأبن،التدمريةوانظر:،مجمللردالإسارة

.2145/:الصحيحوالجوابهـ(،ا423العبيكان
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yrrيةالتنص!بيةالع!الفضائيات-

الرجل،وتسقط،المرأةعلىالرجلأفضليةحولالحديثفدار،المسلمة

عليه-المسيحمجيءبعدالمرأةمكانةبتعداداللقاءوختم،الزوجأتوتعدد

زوجةمنأكعريتزوجلاالرجلأنذكروها:التيالمميزاتومن-،السلام

الرجلنظيرالميراثمن،وتعطىالزنالعلةإلاالطلاقوتحريم،واحدة

.للمرأةالإسلامنظرةفيتطعنعديدةإيحاءاتالحلقةهذهوفيتماما)1(.

فيالمرأةلباسأنالحلقةضيفذكرالبرنامجمنأخرىحلقةوفي

تطرفا)2(.يعتبرالشرقيالمجتمع

وكانت،الذنوبغفرانموضوعحولتحاوروالا؟(المابرنامجوفي

لمنويغفر،رحيمغفوراللهأنيقررونمسلمينمعالجمهورلقاءاتبعض

الضيوفأحدفقال،لهاللهيغفرأنبعضهموتمنىيشاء،منويحبيشاء

نصلينحن:يقولالأشخاصأحد"سمعت:اللقاءاتهذهعلىمعلقا

ليسفالموضوع،بصحيحليسهذاذنوبنا،لنايغفراللهأنونتمنىونصوم

يعلقثميغفر"ودائمايغفرأكيدفهو؟اللهطبيعةيمثلفالغفران،بالتمني

بذلكوهم")3(،الذنوبمغفرةفيثقةعدمالمقابلات"في:ويقولآخر

مساء.،م5002مايو02،معجزةقناة:نورلحظة(1)

مساء.،م5002مايوYT'،معجزةقناةنور:لحظة)2(

مساء.م،5002يونيو8،معجزةقناةلا؟،لما)3(
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ية-التنصي!بيةالع!لفضائياتا234

.النصارىعندوحتميتهالمسلمينعندالغفرانظنيةإلىيشيرون

فيوجاء-،كذلكالنصارى-وعندالمسلمينعندأسبابلهاالتوبةإن

لنا:أنفسكمفيتقولونتبتدئواولا،بالتوبةتليقأثمارا"فأثمروا:الإنجيل

أولاداالحجارةهذهمنيطلعأنقادراللهإن:لكمأقولفإني،أبإبراهيم

فكل،الشجرةأصلعلىوضعتقد-أيضا-الفأسإنوها،لإبراهيم

التفسيرفيوجاءالنار")1(،فيوتطرحتقطعجيداثمراتثمرلاشجرة

بالعمل،التوبةترتبطأنبد"فلا:الشرحهذاالمقدسللكتابالتطبيقي

تقرنأنبدلاالتوبةأنيقررونفهمإذن")2(،فعليةتوبةتكونفلاوإلا

؟!عندهمالتوبةهذهقبولفيالجزمفأين،تقبلحتىالصالحبالعمل

أعظمها:ومن،عدةلأسبابالتوبةيقبلاللهأنالمسلميننحنوعندنا

سيئاتهويبدل،خطاياهويغفرتوبتهيقبلفإنهعبدهإليهيتوبعندما

-:-تعالىاللهيقول.حسنات

اللهحرمالتىلنفسايقتلونولاءاخرلهاإاللهمعيذعونلاثذينوا)

يؤمتعذابالهيضعفتزأ-!3أثامايققلكذايفعلومنيزنوتولالحقبآإلأ

صنلحاعملاوعملوءامنتابمنإلاؤز؟!أمهانافيه-ويخلذاتقيمة

.8-39:لوقا،إنجيل(1)

.7202ص،المقدسللكتابالتطبيقيالتفسير)2(
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235يةالتنصي!بيةالح!الففلائيات-

.7(0-68:الفرقانأ!رحيماغفورااللهوكأنحسنتسئاتهتمأللهيبدلفاوثبك

النهإنوقالوا:،مريمأبنالمسيحهواللهإنقالوا:الذينالنصارىوحتى

ويرحمهلهاللهسيغفرمنهمتابفمن،التوبةعليهمعرض،ثلاثةثالث

الذيى!فرلقد)-تعالى-:يقول.والنعيمالجنةأهلمنويكون

اغبدوايلإشرسيبنىتمسيحاوقالمزيصاتنتمسيحاهواللهإتلواقا

لنارآومآولهتجنةاعلتهاللهحرمفقذباللهيشركمنإثهروربصمرئىآلله

ثالثآلئهإتقألوااثذين!فرلقذنر-!أنصارمنللطلمينوما

ليمسنيقولوتعمال!ينتهواوإنواحدإلهإلآإلهمنوماثلتة

آدثهإلىيتوبوتأفلازز؟بمألي!عدافيمنه!كفرواآئذيى

اللهويخبرهم74(،72-:المائدةأزحيو!غفورواللهويسشغفرونهر

ولؤ)-:-تعالىفيقولوأتقوا.امنوأإذاعليهمستحلبركاتهأن--تعالى

ولأدخقنهصسئاتهتمعنهتمل!فرناواتقؤاءأمنوااتحتبأهلأن

منإلتهمأنزلومآوالإنجيلآلتؤردةأقامواأدفتمولؤز!ممالمعيصجثت

و!ث!رمقتصدةأمةمنهمأرجلهصتحتومنفوقهصمنلأ!لوارئهتم

.(-6566:المائدةأ!يغملونماساءمنهم

علاقةالصلاةهل:التساؤلهذأناقشواالبرنامجمنأخرىحلقةوفي

منبعضهم،أشخاصمعلقاءاتوأجروا؟فرضأماللهمع

يكونثم،ومسلمةمسلمكلعلىفرضالصلاةأنيقررون،المسلمين
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vrlية-الكلصي!بيةالم!الففلائيات

،مكانكلفيموجودوالثه،اللهمعصلةالصلاةأن:البرنامجضيوفتعليق

نأإلى-أيضا-وأشاروا.الصلاةحقيقةيعرفلمفرضأخهاظنومن

ويؤكدون،محددةاوقاتاللصلاةجعلوالأنهم؟ضيقةحدودهمالمسلمين

ويعتقدربنا،ترضيأنهاتظنممارساتلا؟الثهمعحقيقيةلصلةالحاجة

)1(.عليهمفرضأنهابعضهم

المعلومومن.فقطبالصلاةالحلقةهذهفيالثهمعالصلةقصرواوهؤلاء

لكلجامعهي)اسمبل،فقطالصلاةعلىتقتصرلاالإسلامفيالعبادةأن

،فالصلاة()2(،والظاهرةالباطنةوالاعمالالأقوالمنويرضاهاللهيحبهما

اللهوحبوالذكر،والدعاء،الحديثوصدق،والحج،والصيام،والزكاة

كل،عذابهمنوالخوفلرحمتهوالرجاء،إليهوالإنابةاللهوخشية،ورسوله

كمافقطالصلاةعلمقثصرةالعبادةوليست؟الإسلامفيالعبادةمنذلك

.هؤلاءقرر

الإسلامعقيدةفيالمباشرالطعنعلىحرصتالقنواتهذهإن

المسلمينليشككواوأقذرها،الأوصافبأحطووصفهبل؟وشريعته

خلالها.منلينفذواقلوبهمفيفجواتوليوجدوا،ديانتهمبصحة

مساء.م،5002يونيوا5،معجزةقناةلا؟:لما()1

دار:)ايإسماعيلية2طالحميد،عبدحسنعلى:ت،تيميةابنالإسلامسيخ،العبودية)2(

23.صهـ(ا614،الأصالة
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ية-التن!لي!بيةالم!الفضائيات238

تنصرواأناسمعاللقاءاتإجراء:الثانيةالوسيلة

الإسلامحربلواءحاملةفهي،الحياةقناةإلاالخطوةهذهعلىيجرؤلم

يطعنثممسلمأنهيدعيلشخصالمسلمنظرفإذا،عقائدهفيوالطعن

فييقعفقد،وسعادةفخربكلتنصرهقصةويذكر،الإسلامفيصراحة

الشبهاتعنالتساؤلاتدوامةفتبدأ،دينهفيالشكالمشاهدينأحدقلب

يسمعها.التي

يكشفهالإسلامعلىفكذجهم،المنصرينهؤلاءكذبعلىالتنبيهيجبوهنا

الكذبعليهميستغربولا،عرضهمطريقةوتأبعقولهمتفحصمنكل

نأننكرلاهذأنقولإذونحنالمتنصر،دوريمثلمنبتقديمالمشاهدعل

لحيلهمنتفطنأنينبغيولكن،دنيويةلمصلحةأولجهلإماتنصرمنهناك

فيوطعن--تعالىاللهعلىكذبمنكلامفيالشكعندناالأصلإذالماكرة

-،-تعالىأدلهدينفيللطعنالتهمواختلق-،عليهمالله-صلواتاللهأنبياء

فيلبحثواأرادوهاولوأبدا،للحقيقةالوصوليريدوالمالمنصرونفهؤلاء

وأهواءهم.آراءهملتوافقتحريفها؟دون،الإسلامأئمةأقوال

البرنامجواستضاف(،الطريق)فيبرنامجذلكفيالمهتمةالبرامجومن

ونشأته،حياتهعنيتحدثمنهموكل-،يدعون-كماالمتنصرينمنعددأ

أعلنوكيفإليها؟جذبهالذيالشيءوما؟النصرانيةعلتعرفوكيف

يتحدثأنبدلاالبرنامجأثناءوفي؟النصرانيةودخولهللاسلامتركه
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923يةالتنصي!بيةال!الففلائيات-

الحينوبين-،يزعم-كماالإسلاميالدينفيالمثالببعضعنالضيف

الدينتلميعجمهدفوالنصرانيةالإسلامبينمقارنتهمتسمعوالاخر

الإسلامي.الدينفيوالطعنالمحزفالنصراني

يلي:ماالبرنامجهذافيعرضماأمثلةومن

ويظهره،العراقفيمسلمانشأمنذر)1(،اسمهعراقيرجلمعلقاء-أ

إنه:وقالنشأتهعنمنذرتحدث،ومثقفقارئشخصأنهعلىالبرنامج

الصلاةلأدأءالجامعإلىوالدهمعيذهبودائما،المدرسةفيالقراندرس

المسلمين،معرمضانصام،أسبوعكلالجمعةأداءعلىحريصاوكان

بعيدولكنهمتدينبأنهويشعر،قلبهفيالروحيةالكفايةيجدلمأنهويدعي

ويذكر،خارجيةأمورالإسلامفيفالتدين.كبيربفرأغيشعرفكان،اللهعن

ويزعم،الإسلاميالدينفيجوابألهايجدلمعندهكبيرةتساؤلاتهناكأن

حياته.فيشيءكلتغيرالمسيحسخصعلتعرفلماأنه

الحياةويهملالظاهربالأموريعتنيدينبأنهالإسلاميتهم!اللهفسبحان

عقيدةبلاالروحيةالحياةأنالمسكينهذاونسي،القلوبوأعمالالروحية

السؤالوهذا؟الأعمالهذهلهمشرعالذيفمنمنها،فائدةلاصحيحة

أثبتوقد،المقدسالكتابوهوالديأنةهذهمصدرصحةإلىيعيدنا

صباحا.،م5002مايو03،الحياةقناة:الطريقفي(1)
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ية!التلصي!بيةالع!الففلائيات024

الباحثينمنوالعديد،عنهتحدثممنكثيرالمقدسالكتابتحريف

الكعاب)1(.هذافيالتناقضاتبينواوالمؤلفين

الكريمالقرانوصفعنمنذرمعالنقاشمحوركانوقد

الاتية:النقاطفيقالمابعضإلىوأسير-،السلامعليه-للمسيح

النظير،منقطعسخصبأنه-السلام-عليهالمسيحصورالقران.

-السلام-عليهللمسيحذكرتالتيفالأوصافالبشر؟منأحديساويهلا

-.السلام-عليهالمسيححقيقةفيأكثريتفكرجعلته

بدونالعذراءمريممنولدبأنه-السلام-عليهالمسيحالقرانيصف.

قولفيالشبهةهذهعلأجابوالقران.أببلاولدأيرجل،مععلاقة

)2/32-33(،الصحيحالجوابانظر:المقدسالكتابتحريفعلىللاطلاع

)الجامعةماجستيررسالةالأرو،الرزإقعبدونقدا:دراسة،النصرانيةومصادر

كشففيالإسلاميةوالانتصارات،47ا-2Vصهـ(،ا184هـ-ا174،الإسلامية

دكتوراهرسالة،القرنيسالم:ت،المرصيالطوفيالقويعبدبنسليمان:النصرانيةسبه

أهلومسلمو375-1،493/اهـ(584،الإسلاميةسعودبنمحمدالامام)جأمعة

دار:)الرياضاط،السحيمد.محمد:القرانيةالقضاياعنالدفاعفيوأثرهمالكتاب

دراسة:والعلموالإنجيلوالتوراةالكريموالقران&V1.655-2/هـ(ا174،الفرقان

المعارت(،دار:)القاهرةبوكايمورشى:الحديثةالمعارفضوءفيالمقدسةالكتب

)المدينةطا،طعيمةصابر:الأناجيلكتبفيتأملات:المقدسالكتابفيوقراءة

فيوالتحريف37،59-صالنمرانية،فيومحاضراتهـ(،ا426الزماندار:المنورة

.هـ(ا514:)الأردنطا،الخوليعليد.محمد:التوراة
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41yيةالثلصي!بيةالم!الفضائيات!

ثصترابمنخلقهوءادمكمثلاللهعندعيسىمثلإت)-:-تعالىالله

بأبلاالمسيحولادةكانتإذا:95،،عمرانالأ!فيكونكنلصقال

.أمولاأببلاخلق؟لأنهبذلكمنهأحقفادم،ربوبيتهعلىدليلا

إلهيةألقابا-السلام-عليهالمسيحأعطىالكريمالقرآن-أيضا-:ويقول.

الثه:بكلمة-السلام-عليهالمسيحوصفالقرانففي،غيرهلأحديعطهالم

عيسىتمسيحااشمهمنهبكلمةيبشركاللهإنيمزيمتملبكةالتقاإذ)

4(،:هعمرانالأ4المقربينومنوالأخرةالدنيافىوجيهامزيماتن

171،،النساء:أ!منهوروحمزيمإلىأتقنهارصلمتض):الثهبروحولقب

الكلامولوضعالحقلعرفوأخرهاأولهاقرأولو،الايةبهذهاستدل:قلت

دينصتمفىتغلوالاات!تتيأهل)-تعالى-قال،الصحيحسيامهفي

اللهرسولمريماتنعيسىاتمسيحإنماالحقإلااللهعلىتقولواولا

تقولواولاءورسلهبالفهلامنوامنهوروحمزيمإلىأتقنهآو!لمتهؤ

لهرولدلهويكوتأنستحنهزراحذق!آدئهإنمالصمخ!راانتهواثلئة

يستنكفلنر!هـىجم!و!يلابالفهو!فىالأزضفىوماالسموتفىما

عني!تنكصومنالمقربوناتملبهكةولائفهعتدايكونأناتمسيح

،(-171172النساء:أ!جميعاإلتهفسيخسرهتموي!تضبر-عبادته

مريمإلىألقاهاالتي"والكلمةالثه-:-رحمهتيميةابنالإسلامشيخقال

ولكن)الكن(،هووليس)كن(،بعيسىفكانكن،:لهقالحين
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ية-الثلصي!بيةالع!الفضاثيات242

وقالتمخلوقا..،)الكن(وليس،قولهاللهمنفالكنكان،)الكن(ب

هذه:يقالكما،اللهذاتمناللهوكلمة،اللهذاتمناللهروح:النصارى

عيسىوليسكان،بالكلمةعيسىإننحن:وقلنا،الثوبهذامنالخرقة

-:ثناؤه-جلقولهوأمأ-:اللهأحمد)1(-رحمهالإمامقال.الكلمةهو

فىلكصماوسخر):كقوله،فيهالروحكانأمرهمن:أي!منهوروح)

!يتفكررتلقوسيتلألكذافىإنمنهجميعاالأرضفىوماتلسموا

خلقهمالثهبكلمةروحأنهامعناها:إنمااللهروحوتفسير:13(..الجاثيةأ

2(.)"ألتهوسماء،الله:عبديقالكما،الثه

-السلام-عليهالمسيحسخصعنالقرآنفيانتباهيلفتالذي:يقول.

جئتكمقذأنىيلإشرسبنىلى!ورسولا):لهذكرتالتيالمعجزات

فأنفخالطيركهئةالطينمىل!مأخلقأنىرب!ممنئاية

أتمؤتىوأحىوالأترصالأتحمهوأترى!اللهبإذنطيرافيكونفيه

الأئمةوأحد،الحنبليالمذهبإمام،الشيبانيحنبلبنأحمداللهعبدأبوالإمامهو)1(

زمنالقرانخلقفيبالقولامتحنهـ،164شةببغدادولدمرو،منأصله،الأربعة

البداية:انظر.المتوكلزمانهـفي142سنةاللهرحمهوتوفي،والواثقوالمعتصمالمأمون

وطبقات933-7،935/اهـ(416الفكر،دار:)بيروتاطكثير،ابن،والنهاية

.02-1/4(المعرفة:دار)بيروتيعلىأبيللقاضي،الحنابلة

.276-1/277:الصحيحالجواب)2(
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243يةالتنصي!بيةالع!الففلانيات-

لكذافىإنبيوت!تمفىتدخرونوماتآ!لونبماوأنبئكماللهبإذن

هذهإنقلت:94(.:عمرانال1!مؤمنينكنتوإنلكتملأيه

مريةلاحق-السلام-عليهعيسىلنبيه-تعالى-اللهأثبتهاالتيالمعجزات

واستدلالهم-تعالى-،اللهبإذنأنهاعل-السلام-عليهعيسىويؤكد،فيه

فيأثبتوافقد،صحيحغ!ير-السلام-عليهعيسىربوبيةعلىالمعجزاتبهذه

يشفيمنأنبيائهمومن)1(،الموتىبعضأحيامنأنبيائهممنأنكتابهم

نأمع،بالربوبيةغيرهدونعيسىخصوأفلماذا)3(،والأبرص)2(الاعمى

؟!غ!يرهبمثلهاقاممعجزاته

عداخطاياعندهمالأنبياءكلأنذكرالقران-أيضا-:إنويقول.

غلمالكلأهبربكرسولأناإنمآقال)-:السلام-عليهالمسيح

هذأيدعيء.البريالنقيالطاهرهووالزكيأمريم:91(،ز!يا!

زكريابنيحيىخطيئةفأين،بالخطيئةالأنبياءكلوصفالقرآنأنالرجل

بقوله:المعصية-تعالى-اللهعنهنفىفقد-؟إ)4(،السلام-عليهما

لدنامنوحنانا)آ-؟بمصبيااتحكموءأتينهبقغأت!تبخذييحيى)

.rv-4:81الثانيوالملوك7،2-17:4الأولالملوكانظر:(1)

.6:17الثانيالملوكانظر:)2(

.-5:5127الثانيالملوكانظر:)3(

.2902/:الصحيحالجوابانظر:(4)
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v f fالكلصلياية!بيةالع!ثياتالفضلا

عصيا!جبارايكنولصبولدتهولزا)!تقياو!انوز!وة

عصيا!جبارايكنولؤ):ليحيىالوصفوهذاا-14،،':أمريم

كانفإذاز!يا!،غنما):بأنه-السلام-عليهالمسيحوصفمنأصرح

مريمابنعيسىمنبذلكأحقفيحيىالها؟يكونأنيستحقيخطئلاالذي

!-؟السلام-عليهما

بدمه،المسيحوتضحيةالخطايا،وتكفيرالخلاصعنيتحدثثم.

ضمانأيفيهليسالإسلامأنويذكر،الجنةبدخوللهمالمسيحوضمان

هوهل؟الضمانبهذاأخبرهمالذيمن:أتساءلوهنا.الجنةلدخول

-السلام-عليهالمسيحكانإن؟المسيحغير-أمالسلام-عليهالمسيح

كانوإذاذلك،لنايثبتالذيالمتصلبالسندفنطالبهم؟بذلكأخبرهم

فمن،أتباعه-أوالسلام-عليهالمسيحتلاميذمناخرسخصلهمالمخبر

الخبر؟أتاهوكيف؟بذلكأخبرأنهأمالمتصلبالسندعنهثبتوهلهو؟

الكتاباتفيللأناجيلذكريأت"لمأنهالباحثينمنكثيرعندالمعلومومن

وقتمزحتى،للمسيحيةالأولىالمراحلمنإليناتنحدرالتيوالنصوص

ظهوربدأولقد()1(،)بولسكتبهاقدكانالتيالنصوصعلىطويل

منوهوساؤل،الأصليواسمهاورسليم،فيوتربى،طرسوسفيولد:بولس)1(

صدرفيكاناليهود،منأنهعلىالضرانيةكئابويتفق-،نفسهعنالقما-كالفريسيين

ثم=معتنقيها،أذىفيإمعاناوأكثرهملها،كيداوأبلغهم،النصرانيةأعداءاسدمنحياته
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يةالثلصي!بيةالمانياتالفضلا!

الميلاديالثافيالقرنمنتصففيالإنجيليةالكتاباتمنمجموعات

فيالبشرتدخلإثباتفياسترسلأنأريدولا")1(،م041عاموبالتحديد

هنا:والمقصود،للموضوعالرئعسةالفكرةتضيعلاحتىالأناجيلهذه

متصلبطريقثبوتهالعدم-السلامعليه-للمسيحأوصافهمصحةعدم

يوافقبما-السلامعليه-المسيحقصةحكواأناسأقوالهيإنما،صحعح

أهواءهم.

)أن:الحلقةهذهخلالمنللمشاهدينإيصالهايريدونالتيفالرسالة

بهايتصفلمبأوصافووصفه-السلامعليه-المسيحعلىأثنىالقران

(.وألوهيتهدئهبنوتهعلبذلكواستدلواالأنبياء،منأحد

رجلمعلقاءالبرنامجعرض)2(المثيرةالحلقاتاحدىوفي2-

)1(

)2(

بولسصارالوقتذلكومنبالإي!ان،)برنابا(لهوسهدالنصرانيةفيبولسدخل-

ومنأساسها،وضعالذيوهو،للنصرانيةالدعايةفيالدائبةوالحركةالفعالةالقوة

دينهوبلإسرائيلببنيخاصاليسالنصرانيالدينأن:بولسابتدعهاالتيالأمور

سنةنيروناضطهادفيقتلإنهقيل:الثصراني،الثالوثبذوروضعالذيوهو،عالمي

زهرةأبومحمد:النصرانيةفيومحاضرات12،13-اصه:المسيحيةانظر:م.64

،والإسلامالعقلميزانفيوالنصرانية6-75،صهالعرو(الفكردار)القاهرة:

303-903.ص

.54ص،المقدسالكتابفيقراءةوانظر:7،هص،والعلموالإنجيلوالتوراةالكريمالقران

L.،الحياةتناة:الطريقفي YAصباحا.،م5002يو
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ية-التنصي!بيةالع!الففلائيات246

علىوتعرفهبلجيكاإلىسفرهقصةيرويإفريقيا،شمالمنمسلمأنهيذعي

الحوأريدور،الغربةبسببسوأهأحدعليتعرفولم،نصرانيلبنانيرجل

الآتية:النقاطفيالحلقةفيدارمانلخصأنونستطيعمصور،فيلموكأنه

المشاهديريدونوكأنهمتنصر،قدالإفريقيالرجلأنالحلقةتصرحلم.

مواقفعدةخلالومن،إليهالوماالرجلذلكحقيقةيستنبطالذيهو

النصرانية.إلىدينهغيرقدالرجلأنالمشاهديستنبطالحلقةفيوردت

المسيح؟عبادةإلىيدعوهثمالمسلممعالمعاملةيحسنالنصرانياللبناني.

استغلالهمهناونلحظيعيشها،التيالكربةمنيخلصهالذيوحدهفهو

.والأمانالسلاملهميوفرالذيهوالمسيحأنوإيهامهمالناسلحاجة

لأنهالأمور؟هذهيناقشأنيريدولاالبدأيةفييقاومالإفريقيالرجل.

،جديدةلديانةأحتاجلا"أنا:فيقول،ديانتهلتغييردعوتهالهدفأنعرف

عملا".أريدأنا

-تعالى-للهابنايكون-السلام-عليهالمسيحكيف:ويقولالإفريقييتساءل

"،عجائبيةولادةولد،القرانيقولكما،"المسيحالمنمر:فيقول!بشر؟وهو

:يقولفكأنه-،السلام-عليهللمسيحالقرانبوصفالمنصريستدلوهنا

كلكانإذا:نقولونحن.إلهوابنإلهإذنفهوأببلاأممنولدأنهبما

منأحق-السلامعليه-فادم-تعالى-؟للهأبنايكونأببلاولدمن

ولد-السلام-عليهالمسيحأما،أمولاأببلاخلقادمالأمر،بهذاالمسيح
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247يةالتنصي!بيةلم!االففلائيات-

منأكملأنهمعبالخطيئةادميصفونذلكمعوهمأب،بلاأممن

الكريمالقرانعليهمردوقد،ولادتهكيفيةفي-السلامحليهالمسيح

!ثترابمنوخلقهءادمكمثلاللهعندعيسىمثلإت)-:-تعالىبقوله

.(95:عمرانالا!فيكونكنلهوقال

وهوخاطئأيكونفكيف،خاطئبأنهوصفهمنكثيراالإفريقييغضب.

؟الناسوشماعدويصلييصوم

بدولا،ضلالفييعيشالنصرانياللبنانيهذاأنمعتقداكنت:يقول.

وأنالماضيفيالاعتقادهذابأنتشعرالعبارةوهذه.لهالحقتوضيحمن

لإنجيلقراءتهمعالموقفهذاجمعناوإذا،مكانهحلجديدااعتقادا

قراءةأحمثالأمرنهايةفيأنهإلاالنصرأني؟علخلالهمنليرد(؟)بولس

النصرانية.إلىتحولهأدلةمنالموقفانوهذان،الإنجيلهذا

كان"إذاالمنصر:علىالإفريقيأوردهأالتيالأسياءمن.

إذن-تقولونكما-وماتصلبوالمسيح،أدله-هوالسلامعليه-المسيح

يفكر،حتىالوقتمنمزيداوطلبالجوابفيالمنصراحتار؟"ماتالله

نأالقرأنفيوعندكم،اللهابن"المسيحمجيبا:المنصرقالآخرلقاءوفي

:يقولوالإنجيل،الإنجيلصدقوا:يقولعندكموالقران،اللهكلمةالمسيح

ومرقصمتى:أناجيلأربعةعندكمالإنجيلبأنالإفريفييرد".اللهابنهو

ثم،الحقيقةوستعرف)يوحنا(إنجيلاقرأ:المنصرردفكانويوحنا،ولوقا
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ية-التنصي!بيةالع!الفضلائيات248

نأإلا؟بولستحريفاتليستخرج()بولسإنجيلقراءةالإفريقياختار

أحبوأنه()بولسإنجيلتجاهمشاعرهذكرثم،عكسيةأصبحتالنتيجة

سيعاقرأوكلما،الداخليالصراعمنشيئاعندهذلكفأوجدفيه،قرأما

وكأنهمعنها،سألالتيللفقرةالصحيحالفهمالمنصرلهوضحخطأوفهمه

فيفهمالمقدسكتابهميقرأقدالمسلمأنمفادها:رسالةإيصاليريدون

يبينبالنصرأنيةيدينأحدمنبدلافلذا،الصحيحوجههغيرعلالمقصود

عليها.تأكيدهملكثرة؟واضحةجداالرسالةوهذه،عليهأشكلماله

يعطلم،النصرانيةضدالإفريقيقالهاالتيالانتقاداتأنيلاحظوما.

ويحتجالرد،منيهربالأحيانمنكثيرفيبل؟مقنعةكافيةإجاباتالمنصر

بصورةعقيدتهيشرحأنيستطعولم،الإسلاميالدينفيعامةبأمور

هذهطرحتلوفكيف؟البرنامجعلىالقائمونأنهممعهذا،مقنعة

؟!الإسلامعلماءمنالانتقادات

معللتعاملالصحيحةالطريقةالمنصرينيعلمونالحلقةهذهوفي.

أسئلتهمعللتعاملالمثلوالطريقة،للنصرانيةدعوتهوكيفية،المسلم

.أخرىعقيدةأيأو-السلام-عليهالمسيحشخصحولالحرجة

هذهساهدومن،البرنامجهذافيذكرتالتيالقصصأغربومن3-

هذهفيالضيففقال،كذبهمعرفبينهمدارالذيالحواروتأملالحلقة

اسمه-وكانصموئيليقول،عاقليصدقهاأنأبدايمكنلاأشياءالحلقة
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924يةالتنصلي!بيةالع!الففلائيات-

والديتوفي،مسيحيينأبوينمن"ولدت-)1(:يدعيكمامحمدالإسلامفي

فتبنانيالمسلمةالأسرمعاختلطتمبكرةسنوفي،سنواتخمسوعمري

وذهبتالإسلاميةالجماعاتعلوتعرفتأسلمتثم)2(،النجارالشيخ

باسم:الناسعرفنيحتىالنجار،الشيخطريقعنالمساجدفيللوعظ

لبعضوقرأت!!معروفاإسلاميامفكرافأصبحتالنجار،محمدالشيخ

لأسبعالتطرفإلىفاتجهت،تيميةوابنقطبومحمدقطبكسيدالمتطرفين

حياتيفيعديدةلمشاكلتعرضتلأنيالشر،حبوهينفسيفيحاجة

أنهمع،الرجالهؤلاءعلىحكمالرجلوهذالي"،متنفساالتطرففكان

جعلوافقدهؤلاء،منالأمرهذايستغربولا،لتقييمهممؤهلغير

للنصرانيةعودتهطريقةعنتحدثثمبها.يؤمنونعقيدةوالاتهامالكذب

إلى"رحت:فيقول،المصريةالعاميةبلهجتهقولهوسأذكر،خرافيةبطريقة

ماليالمسيحالسيدسفتالكعبةسفتلما،العمرةمناسكلأقضيمكة

والحقالطريقهو"أنا:لييقولوكانإلههيئةوكانت،ومجدهببهاؤهالسماء

مرابكاءبكيتثميده،فيصليبوماسك")3(،الحيالإلههوأنا،والحياة

نأاستطعتكيف:المقدمسألهعندماالكذبةوتكتملمؤثرأ"،منظراوكان

إيمانهيعلنحتىقليلايدفعهلمنيحتاجكانبأنه:فأجاب؟الإيمانتعلن

صباحا.،م5002يونيو2،الحياةقناة:الطريقفي(1)

النجار.الشيخ:بقولهواكتفى،الرجلهذاعنتفاصيليذكرولم2()

المتنصرين.معلقاءاتهموفيبرامجهمفيعندهمتترددماكثيراالفقرةوهذه6،:41يوحنا)3(
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ية-التنصي!بيةالم!الفضائيات025

!"فجأة-:العامية-بلهجتهفيقولذلكأستطاعالذياليوموأتى،بالمسيح

وجلاله،ببهاؤهأماميالمسيحالسيدفإذا،البابوفتحتالبابعليطرق

".إيمانيوأعلنتوبكيتلهوسجدت،ياربسامحني:لهوقلت

فيمنقولعندهم"والنصارى-:الله-رحمهالإسلامسيخويقول

بعدوغيرهمالحواريينبعضراهالقبرفيودفنصلبالذيأن)1(الأناجيل

:وقالالمسامير،موضعوأراهمثلاثا،أومرتينرأوهقبرهمنقام،دفنأن

سيطانفذاكصحيحأكانإذاوهذا،المسيحأنهادعىسيطانأنيتظنوالا

فيعظيملخلقجرىقدهذاومثل،أولئكعلىوالتبس،المسيحأنهادعى

وكذبها،واضحةفيهافالخرافةالسابقةالقصةأمازماننا.0")2(،وقبلزماننا

بمثلالباطللدينهمالترويجأرادوأوهؤلاء،نقالشمزيدإلىيحتاجلاظاهر

الباطل:منالحقيتبينوالحواراتالخرافاتهذهوبمثل،الأكاذيبهذه

81(،الإصاء:أ!زهوقاكانلنطلاإنلنطلاوزهقلحقاجاءوقل)

منوغيرهالبرنامجهذافييطرحماعلكبيرةاستفهامعلامةيعطيناوهذا

ودت)-تعالى-:قال.والدجلالكذبمنهميتوقعفهؤلاء،البرامج

وماأنفسهتمإلآيضلوتومايضلونك!لؤآتكتبأقلمنطابفة

ومرقصا،-.ا8:1متىانظر:،مختلفةبألفاظالأناجيلفيمتكررةالقصةجاءت)1(

.01-أ:02يوحنا،7:42ولوقا0،2-ا:61

4:الصحيحالجواب)2( 48 / I.
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251يةالتنصي!بيةلم!االفضلائيات-

وأنغآللهئايتتكفروتلمالكتبيأهلرهـ*؟يميشعروت

وتكتمونبالنطلالحقتقبسوتلماتكتبيأهلوز!تشمهدوت

7،.1-96:عمرانالأ!وانت!تغلمونلحقآ
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ية-التلصي!بيةالع!الفضلائيات252

البرامجبتقديمالمتنصرينبعضتكليف:الثالثةالوسيلة

بتغييرالمشاهدإقناعوحاولتساستها،علالمتنصرينالحياةقناةأبرزت

وعاشمسلماكانالشخصهذا:لهتقولفكأنهاحيا،مثالالهوقدمتدينه

فيسعيدةمطمئنةحياةيعيشاليوموهاهو،الإسلامظلفيبائسةحياة

دينهمتغييرعلىوالتأكيدللقناةكمقدمينهؤلاءوإظهار.النصرانيةظلال

دعوتهوصدقالإسلامصلاحيةفيالشكسثالنصرانمةإلىالإسلاممن

المريضة.القلوبأصحابعند

دعوةالبرامجلتقديمإسلاميةخلفيةمنأنهميدعونمنتكليفوفي

الدين،تغييرحاجزوليكسروا،حذوهمالمسلمونيحتذيلأنمنهم

فييطعنونالانوهممسلمينكانوافهؤلاء،الإسلامدينفيوليشككوهم

دينفيويبحث،ديانتهيراجعحتىالمسلمللمشاهدرسالةفهي،صحته

المتنصرون.رأهماليرىالنصارى

أنهيدعيمحمداسمهرجل(الإيمانعن)أسئلةبرنامجفيعليناويخرج

يراهاأنويتمنى،الحقيقةليريهاللهيدعوالكعبةأماموقفوقدمسلما،كأن

ناهد،اسمهاامرأةالتقديمفيمعهويتناوبراهأ،كماالمسلمونإخوانه

مروكما،بطرسزكرياالقمصوعمدها،مسلمةكانتأنهاكذلكتدعي

الإسلامي،الدينعنالشبهاتبثفيمتخصصالبرنامجهذاأنسابقا

نأبعدالحقيقةعرفوأأنهمعلىهؤلاءيقدمالدينفيالطعنجانبوليعقوى
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253يةالتلصي!بيةلم!انياتالدضا-

الحقيقةمعرفةادعاءهمإن:نقولونحن.دامسظلامفيسنواتعاسوا

منبينةعل-والمنةالحمد-ودلهونحن،لهمالشيطانتزيينمنإلاهوما

لأن؟الحقيقةلنايوضحأنهواهفاتبععملهسوءلهزينممنننتظرلاربنا،

زينكمنربهءمنبينةعلىكانأفمن):ناصعةواضحةعندناالحقيقة

.(41:امحمد!أقواءهمواتبعواءعملهسوءلهر

تنصراأنهما-يدعيانزوجينبين(للجميع)الثهبرنامجفيالحوارويدور

كلوفي،السايحهدىوزوجتهالسايحإبراهيموهما-مسلمينكانأأنبعد

مسبقاعليهاالمتفقوالنتيجة،والنصرانيةالإسلامبينيقارنانحلقة

منهماالتحسرتجدحلقةكلوفي،الإسلامفيوالطعنللنصرإنيةالانتصار

دينيةمسائلحلقةكلفيويناقشان،مسلمينعاساهاالعيالماضيحياةعل

فيتوفرفقد،النصرانيةوظهورالإسلامفيالطعنخلالهامنيريدان

طعنهما:والثاني،متنصرانزوجانالمتحدث:الأول،هامانأمرانالبرنامج

الخلاصوفيهالأمثلالدينأنهعلالجديدالدينإبرازمع،السابقدينهمافي

المشاهد،علىالكبيرالتأثيرالأمرينهذينباجتماعيريدانوهما،والسعادة

منالحلقاتبعضفيدارماوسأذكر،لإقناعهعدةعواملعلىمعتمدين

الآتية:النقاطخلال

يقولوالنصرأنية)1(،الإسلامفيالصليبعن:الحلقةهذهموضوع

صباحأ.،م5002يونيو3،الحياةمناة:للجميعالله(1)
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ية-التنصي!بيةالع!الففلائيات254

ينكرفالإسلام،الصليبعنأفكارعندناكانتمسلمينكنا"لما:إبراهيم

الإسلام،يصلبلمالمسلمينعندفالمسيح-،السلام-عليهالمسيحصلب

ويقصد،القرآنمنواحدةأيةفيإلايذكرلمالصليبأنمعالصلبأنكر

:--تعالىاللهقولبها

وماقتلوهوماألئهرسولمزيصأبنعيسىتمسيحاقتلناإناوقؤلهض)

منبه-لهممامنهشكلفىفيهاختلفواالذينوإنلهتمشبهولبهنصلبوه

عزيزااللهو!انلته!اللهرفعهبليممززثيقيناقتلوهومالظناأتباعإلاعقص

الصفحاتعشراتفيهالمقدسالكتاب158(،ا-57النساء:أ!حكيما

الذيالمسيحعنتكلمواوالنصارىاليهودوالمؤرخون،الصليبعن

أهلهاوهملهمالعقيدةبأنالمشاهدإقثاعالكلامبهذايريدوهوصلب".

فيإلايذكرهالمالقرانبل؟بإسهابعنهايتحدثلموالإسلامبها،وأعرف

واحد.موطن

المقدسالكتابإن:نقولأنالسايحكلامعلالمجملةالردودومن

تدلكثيرةأحدأثحدثتبل؟متصلسندلهيعرفلمعليهتعتمدالذي

إثباتهمفياعتمدواوالنصارىاليهودمنوالمؤرخون)1(،وتحريفهفقدأنهعلى

تريدفكيف،باطلفهوباطلعلىبنيوما،الكتابهذافيماعلللصليب

الله،أنبياءمنلنبينسبتهايثبتولم-تعالى-اللهبهايأمرلمبعقيدةتقنعناأن

الكريمالقرانإنثم،المزعومةالصلبعقيدةنفيعلالنبوةجاءتبل

241.)1(انظر:ص
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Yocيةالتنصلي!بيةالع!الفضائيات-

يحفظولم.ثقاترجالها،متصلةبأسانيدإليناووصلاللهعندمننزل

ثابتةكتابمنواحدةواية،الكريمالقرآنحفظمثلماالسماويةالكتبمنكتاب

العقيدةهذهنفييقرروالقران،الباطلالاعتقادهذاردفيكافية-تعالى-اللهعن

مزيصاتنعيسىأتمسيحقتقناوقؤله!إنا)-:-تعالىأللهقولفيالباطلة

لفىفيهاختلفوااثذينوإنلهتمشبهولبهنصلبوهوماقتلوهومااللهرسول

رفعهبلز؟يقيناقتلوهوماالظناتباعإلاعقصمنبهءلهممامنهشك

.(581-571:النساءأ!حكيماعزيزااللهو!انلته!الله

التي،الايةأنويقرر،الإسلامفي)1(والمتشابهالمحكمعنيتحدثثم

إحكام:معناهللمحكمالعامفالإطلاق،وخاصعامإطلاقان:والمتشابهللمحكم)1(

،أوامرهفيالغيمنالرسدوتمييزأخبارهفيالكذبمنالصدقبتمييزإتقانه:أيالكلام

،11:أيونسالحكيص*!واتكتبءايتتلكالر)الإتقانبمعنىمحكمكلهوالقران

بحيثوتماثلهالكلامتناسب:معناهللتشابهالعاموالإطلاق،الحاكمبمعنىوالحكيم

شيءعننهىداذااخر،موضعفيبنقيضهيأمرلمبأمرأمرفإذابعضا،بعضهيصدق

.!!ثيرااختلمافيهلوجدوااللهغيرعندمنولؤ!ان)اخرموضعفيبهيأمرلم

28النساء:1

.01-2016ص،التدمريةانظر:.لهمصبدقهوبل؟العامالإحكامينافيلاالعامالتشابهوهذا

،تحديدهفيالعلماءعبارإتاختلفتفقد:والمتشابهللمحكمالخاصالإطلاقأما

إلىسبيللاحقيقيمتشابه:الأولالنوع:نوعانالمتشابهأنإلىالباحثينأحدخلصوقد

:يقولمنيغلطلكن..بعلمهاللهاستأثرمماوالساعةالروحكأمر،وكنههحقيقتهإدراك

التخاطب،ولغةالمعنىجهةمنمفهومالمتشابههذ!بلأحد،معناهيفهملاالمتثابهان

"والنوععليها،هوالتيحقيقتهندركلاكناوإن..والساعةبالروحالخطابنفهمفنحن

لهالاستباهوهذا،نفسهفيالأمرإلىلاالناظرإلىيرجعلأنه؟إضافيمتثابهالثافي:

منها:أسباب
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Volية-الثنصي!بيةالم!الفضائيات

النصرانيالدينعلىالحكميصحفلا؟المتشابهمن،الصلبنفيفيهاورد

المسلمة!وأختيالمسلم"أخي:للمسلمينناصحافيقول.متشابهةباية

ايةأنالمسلمينمنأحديقلولم"،متشاجمهةايةلأجلنفسكتضيعلا

علىليلبسمنهاختلاقهوإنما،معناهيعرفلاالذيالمتشابهمن()الصلب

إيصالها.أرادالتيبرسالتهويقنعهالمشاهد

هذافييستمرواألاالمسلمينفيهاينصحعامةبنصيحةالكلامينهيثم

والتاريخالعقليناقضالاعتقادهذالأن؟الصلبوقوعبنفيالإيمان

،الانفرصةخليها!المسلم"أخي:بقولهالكلاميختمثم،المقدسوالكتاب

بذلكوهو".بصليبكلياغفر،بصليبكإفديني-:المسيح-يعنيلهوقول

-عليهبالمسيحإيمانهالمسلمليعلنالحلقةمعالتفاعلفرصةاستغلاليريد

الإسلامفبين!هيهاتهيهاتولكن،النصرانيةتعتقدهماعلى-السلام

استمرارإلامنهمالتلبيسهذأومأ،والأرضالسماءبينكماوالنصرانية

الحقتلبسواولا):بقولهعليهم-تعالى-اللهأنكرالذينأوائلهملنهج

.(24:البقرةأ!تغلموتوأنتتملحقاوتكتموالنطلبا

والبحث.النظرفيالناظرتقصير-ا=

هذاعنديتثابهفقد،نسبيالتشابهمنالنوعوهذ!..الفتنةوابتغاؤهللهوىإتباعه-2

والج!اعة:السنةأهلعندالاعتقادمسائلعلىالاستدلالمنهجانظر:!غيرهعنديتثابهلاما

4هـ(اf)8الرشدمكتبة:الرياض)4طحسن،عليبنعثمان A -l 485 /.Y
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257يةالتنصي!بيةالع!ئياتالففلا-

وعرف،النصرانيةفيالبركةيقينعنتحدثا)1(أخرىحلقةوفيأ(

وذكرا"،الإنسانعلىوفيرةبصورةيفيض"ربنا:بقولهالبركةإبراهيم

البشر،كليبأرك-السلام-عليهالمسيحأنعلىالمقدسكتأبهممنالأدلة

فيواحدةآيةيوجدلا"إنه:إبراهيمفذكر،الإسلامإلىالحديثيتحولثم

يستمرونالكلامبهذاوهم".الناسجميعيباركاللهأنتأكيدفيهاالإسلام

تشملالمسيحبركةأنيقصدونفهل،المشاهدينعلىوالتلبيسالعمويهفي

كلامفهذا؟النصرانييبارككماوالوثنيوالمسلماليهوديفيباركالبشركل

فيها:جاءومماالأرملةزيتجرةقصةالثانيالملوكفيجاء،صحيحغير

توفي،زوجيعبدك:قائلةبأليشعالأنبياءبنينساءإحدى"واستغاثت

علىالبابوأغلقتعندهمنفمضت..الربيتقيكانأنهتعلموأنت

فيها،فتصبالفارغةالأوانيلهايحضرونراحواالذينأبنائها،وعلىنمسها

بعضوقالآخر..0")2(إنأءهاتلابنها:قألتالأوانيجميعامتلأتوحين

واستعدادهمإيمانهمحسباللهأعطاهم"وقد:النصلهذهالمفسرين

فيفالبركة")3(،والطاعةالإيمانبعدماللهبركأتتقييدمنفاحذر،للطاعة

تنعدمأوالبركةوتقلوأطأعه،بالمسيحآمنلمنخاصةالمقدسالكتاب

صباحأ.،م5002يونيوا0،الحياةقناة،للجميعالله(1)

-4/1.7الثايخا:الملوك)2(

78.هص:المقدسللكتابالتطبيقيالمسير)3(
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التنصي!يةبيةالم!الففلائيات258

ادعائهمعلىردوبهذا)1(،السلام-عليهالمسيحاتباععنالإنسانأبتعدكلما

ستحلالبركةأنيبينالكريموالقران.الناسلجميعالنصرانيةفيالبركةأن

لأنبياءوتكذيبهمكفرهمبسببولكن-تعالى-؟باللهامنواإذاالجميععل

ءامنوااتقرلمح!أقلأنولؤ):-تعالىفقال.مصيرهمالعذابكانالله

كذبواولبهنوآلأزضالسماءمنبرنحتعلتهملفتخناواتقوا

وعدلهأدلهرحمةفمن:691،الأعرأفأ!يكسبون!انوابمافأخذنهم

مساواتهمأما،إساءتهعلوالم!يءإحسانهعلالمحسنيجازيأن

فرقمنفسبحان،عادلإلهبهيتصفأنيليقلاجميعاالبركةوإعطاؤهم

لك!أقوللآقل)-:-تعالىقال!والنوروالظلماتوالبصير،الأعمىبين

ماإلأاتبعإقملكإنىلكتمأقولولآالغيبأغلمولااللهخزابنعندى

تتفكرون!أفلاوالبصيرآلأعمىي!توىهلقلإلىيوحى

قلآدلهقلزضوالأتلسفواربمنقل):--تعالىلوقا.(ه.:الأنعامأ

هلقلضراولانفعالأنفسهتميقلكونلاأؤلياءدونهتمنأفائخذتم

لفهجعلواأتموالنورالظلمتتسمتوىهلأتموالبصيرالأغمىي!توى

وهوشىءكلخنقاللهقلعلتهتمالخققفتشبهكخلقهءخلقواشر!اء

.(61الرعد:أ!لقهراتواحدا

YOYJص،السابقالمرجع(1) OYiVOYr- 0 ) -v cMY cvnn.
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925يةالتنصي!بيةلم!انياتالفضا-

هذهالمقدسالكتابمنيقرأالشر؟)1(نواجه:كيفحلقةوفي2(

لكم:فأقولأناأمابسن،وسنبعينعين:قيلأنه"وسمعتم:الفقرات

الخدلهفأدر،الأيمنخدكعلىلطمكمنبل،بمثلهالشرتقاوموالا

فأقولأناأما،عدوكوتبغضقريبكتحبقيل:أنهوسمعتمالاخر..،

الذينمعاملةوأحسنوا،لاعنيكموباركواأعداءكمأحبوالكم:

الشريقابلأنبدلاالنصرأنيأنتقريرفييستمرانثم..0")2(،يبغضونكم

للعنفأتبأعهاتدعوالتيالأديانعكسعلىبخير،الناسيفعلهالذي

كلفيعندهماالمقارنةلأن؟بالإسلاميعرضونبهذأوهم،المخالفوحرب

النصارىبهيتعاملخيرأيهنا:وأتساءل،والنصرانيةالإسلامبينحلقة

معتعاملوافهل،النصارىسببهاأظهرنابينالتيوالحروب؟المخالفمع

الأسلحةمنبترسانةاللطمةقابلواأمالأيسر؟الخدبإدارةسبتمر11لطمة

التنصيريةالإغاثيةالمؤسساتتفرحثمالأبرياء،منالآلافوقتلالمدمرة

منالذينمكروقذ)والغذاء؟!الدواءمعالإنجيللتقدمالكوارثبهذه

لمنلكفرآوسيعلصنفسكلتكسبمايغلوجميعاتمكرافللهقملهتم

.142الرعد:ا!الدأرعقبى

صباحا.،م5002مايو28،الحياةقناة:للجمغالله(1)

(Y)48-5:38متى.
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ية-التنصلي!بيةالم!الففلائيات026

بالمشاهدالاتصالجودة4ثالثا

عاليةوجودةفائقةمهارةإلىيحتاجوالمشاهدالقناةبينالاتصالإن

الفضائيةوالقنوات،لهوالمخططالصحيحوجههاعلالرسالةلتصل

هذهعلوالمسؤولون،كبيرةعنايةبالمشاهدالاتصالجودةأولتالتنصيرية

والتواصلالاتصالفيالمؤثرةالجوانبعلالتركيزبأهميةيؤمنونالقنوات

علحرصهمونلمس،البرامجأشكالفيتنويعهمنرىلذأالمشاهد،مع

والعقلية،العمريةمستوياتهماختلافمعالمشاهدينجميعمخاطبة

الجسورمدفيواجتهادهم،والبدنيةاللغويةألاتصالمهاراتفيواهتمامهم

منبالمشاهدالاتصالجودةعنوسأتحدث؟المشاهدينمعوالتواصل

الاتية:الوسائلخلال

البرامج.تنويع:الأولىالوسيلة

المستهدفة.الشريحةلحامراعاة:العانيةالوسيلة

معه.والتواصلبالمشاهدالاتصال:الثالثةالوسيلة
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يةالتنصلي!بيةلم!االففلائيات262

البرامجتنويع:الاولىالوسيلة

أهمها:البرامجمنعدةأنواععلالقنواتتعتمد

الحواردة:البرامج-ا

القنواتعليهاتعتمدالتيالبرامجأهممنالحواريةالبرامجتعتبر

ويشجعهالمشاهد،نفسعنالملليبعدشخصينبينالحوارلأن؟التنصيرية

الحوار،أنواعبكلالقنواتهذهواعتنت.البرنامجمنقدرأكبرمتابعةعلى

معين،موضوعفيماشخصيةرأيمعرفةعلىيعتمدوالذي،الرأيكحوار

ثنائيحوارعنعبارةوهو7،ساتقناةعل(إحراج)بدونبرنامجمثل

حواريبرنامجوهو،ساتنورقناةعلالحر()المنبروبرنامج،مسجل

حواريبرنامجوهو،معجزةقناةعلنور(الحظةوبرنامجمباشر،فردي

مسجل.فردي

والذي؟الشخصيةحوأرالقنواتفيالمعتمدةالحواربرامجأنواعومن

هذاأمثلةومنوإنجازها،تاريخهاومعرفةماشخصيةعلالضوءفيهيسلط

ثنائيحوارعنعبارةوهو،ساتنورقناةعلى(الناس)أنمعزبرنامجالنوع

بالحصوليعتنيوالذي؟المعلوماتحوار-أيضا-الأنواعومن،مسجل

قناةعل(الإيمانعن)أسئلةبرنامجأمثلتهومن،معينةمعلوماتعلى

نورقناةعلى()الكلمةوبرنامج،مسجلفرديحواريبرنامجوهو،الحياة

فييبثوالذياليوميوالخبر،مسجلفرديحواريوهو-أيضا-،سات
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يةالتنصلي!بيةالع!الففلائيات-

مسجل.فرديوهوالقنواتجميع

263

حوارشكلعلىبرامجهاتقديمعلالقنواتهذهمنكبيراعتمادفهناك

قناةعدأمباشراحوارأتبثلاالقنواتهذهوكل،جماعيأوثنائيأوفردي

وابقمعنا،النوركبرنامجمباشرةحواريةبرأمجعدةلهافإن؟ساتنور

غيرهأ.الحر،والمنبر،الليلوعالممعنا،

:والمسلسلاتالأفلام2-

والمسلسلاتالأفلامأستخدامعلالتنصيريةالقنوأتبعضحرصت

تقديمفيالقنواتبقيةعن7ساتقناةوتميزتأهدافها،لتحقيقكوسيلة

ونور7ساتقناةفيوالمسلسلاتالأفلاموكل،والمسلسلاتالأفلام

النصرانيالدينونعثرلدينهمالنصارىإرجاعإلىتهدفومعجزةسات

نهجهافيمستمرةفهيالحياةقناةأما،الأخرىالأديانعلىالهجومدون

حياةيصورالذي،(الحلم)وأيقظنيبرنامجمؤخرأعرضتفقد؟القتالي

بعدحياتهفيالتغييراتهيوما،الإسلامفيكانكيفالمتنصرينأحد

الجديد.للدينالتحول

إلى:الوسيلةهذهنقسمأنويمكننا

العامية؟اللهجةعلىتعتمدالمسلسلاتهذهوكل،عربيةمسلسلاتأ(

)بيتمسلسلمثل،إليهالفكرةإيصالوسهولةالمشاهدلاستمالة
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ية-التنصي!بيةالع!ئياتالف!لا264

أمريكاإلىغادرتقدكانتعائلةقصةالمسلسلهذايرويو(،العلالي

معالتأقلمفيصعوبةتوأجهوبدأتمصر،فيللعيشعادتثم

.الجديدةالحياة

لمنالمناسباليديلإيجاديحاول،الحياةقناةعل(وبيتيأنا!مسلسلأما

مجموعةأجتماعطريقعنالكنيسةمحلالبيتفيحلمنه،قريبةكنيسةيجدلم

التيالمشاكلمناقشةمع،المقدسالكتابويشرحونيرلمونالأصدقاءمن

حلها.فيالمقدسالكتابومراجعةتواجههم

منالنوعبهذايعتنولم:الفصحىبالعربيةناطقةمدبلجةأفلامب(

الأفلاممنالعديدللمشاهدينقدمتفقد7،ساتقناةإلاالبرامج

شخصينبطولةيحكيوالذي(،القمةعل)اثنانفيلم:مثل،المدبلجة

عظمةالفيلمهذافيويصورون،عنهبعيدوالاخرللمسيحتابعأحدهما

المقارنةمعزعموا-،-كماورسالةأخلاقأصحابوأنهم،المسيحأتباع

،بوضوحبينهماالفرقليظهرالأخرىالشخصيةتمثلهسيءبمثال

مقنعة.بصورةالمرادالمعنىوليرسخوا

إلى)الطريقفيلم:مثلالمصريةباللهجةمتحدثةمدبلجةأفلامج(

بحاجةالجميعوأن،لأتباعهالمسيحاستجابةفيهيظهرونوالذيردمبشن(،

المسيح.عبادةإلىللعودة
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5VIيةالتنصي!بيةلم!اتثياالفضا-

قصةتعيشلأنهامنها؟المدبلجخاصةجداخطيرالأفلامهذهوأثر

وتحزن،تارةالقصةبطلمعفتفرح،جذابةدراميةبطريقةوتعرضهامؤثرة

الأفلامهذهخطورةاخر،منوتبكيموقفمنتضحك،تارات

ليعيشالمشهدفييدخلوتجعلهالمشاهدتفكيرعلىتسيطرأنهاوالمسلسلات

يظهرون،الشعوريةالحالةذروةإلىالمشاهدوصلإذاخاصة،تفاصيلهأدق

منفقراتأوصليبأوكنيسةرؤيةطريقعنمرئيةإمارسالتهمله

جوفييدخلكبصوتموعظةطريقعنمسموعةأو،المقدسالكتاب

.مؤثرةترنيمةأوالمقدسالكتابمنقراءةأوالمشهد،

:قصيرةتمثيليةمقاطعد(

للمشاهدين،وعظيةرسائلترسلالتمثيليةالمقاطعهذهخلالومن

عناءيجدلافالمشاهدبها،اعتنيإذامؤثرةوستكونمكلفةغيروسيلةوهذه

بخلافإليهالموجهةالرسالةتكتملالمدةهذهوفي،قصيرةفقرةمتابعةفي

ساهدلمنإلاتكتمللافيهاالرسالةفإنطويلا،وقتأتستغرقالتيالبرامج

قناةعلى)خواطر(برنامجالوسيلةهذهأمثلةومن،بأكملهالبرنامج

رسالةعنعبارةلأنه؟البرامججدولفييذكرلاالبرنامجوهذا7،سات

فيهيظهر،الحياةقناةعل(فضلكمنالحظةبرنامجومثلهجدأ،قصيرة

-غالبا-.المقدسبالكتابربطهمعدقيقةمنبأقلأمرايناقشانممثلان
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ية-التنصي!بيةلم!االفضلائيات266

"منللاخر:أحدهمايقول)1(،فضلكمنلحظةحلقاتإحدىفيفمثلا

"صحيح:صاحبهفيجيبه"،قديمالمقدسالكتاب؟!المقدسالكتابيقرأ

ترغيب:الفقرةهذهفيفرسالتهمجديد"،بتصيرأنتتقرأهإذا،قديمهو

وجذبالمشاهدتضويقيحماولونفهم،المقدسالكتابقراءةفيالمشاهد

له.إيصالهاالمرادالرسالةلمشاهدةانتباهه

الروحية:الترانيم3-

يتقربونصلاةويعتبرونها،الروحيةالترانيمعرضفيالقنواتتتفنن

ربهم.إلىشكواهمخلالهامنويبثونبها،

صلواتبثطريقعنإماالمسرحخشبةعليعرضماالترانيممن

سكلعلىيعرضماومنها،الدينيةالاحتفالاتبعرضأوالكنيسة

علىيعتمدمامنها:تختلفالترانيمهذهولغة،كليبفيديوأوتمثيليمشهد

ترانيم-أحيانا-ونشاهد،العاميةباللهجةيؤدىماومنها،الفصحىاللغة

مكتوبةتعرضالترانيمهذاوغالبكتابيا،العربيةللغةتترجمأجنبية

فيالترانيمعرضتالقنوأتوبعض.المغنيأداءمعومتوافقةللمشاهدين

الصباحفيتبثفيهاالترانيمففقرة7،ساتقناة:مثل،مستقلةبرامج

متنوعةأخرىلبرامجبالإضافةغ(،03061)المساءوفيغ(،0613)

صباحا.،م5002مايو18،الحياةقناة:فضلكمنلحظة(1)
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كثيراالحياةقناةوكذلكسوأ.وترنيمةمعنا،رنمواكبرنامجللترأنيمخاصة

عرضتفقد،والصلوأتالترأنيممنمجموعةللمشاهدينتعرضمأ

اليومبثتكمام)2(،4002وعامم)1(،3002لعاملندنترنيمحفلات

م)3(.5002لعامللصلاةالعالمي

وقناة،متنوعةروحيةترانيمفيالليلأغلبتقضيساتنوروقناة

بدايةوقبلالفترةنهايةفيأوالبرامجبينترانيمهاتعرضماكثيرأمعجزة

.الأخرىالفترة

فيالصلواتتقامطريقهافعن،عندهمقدسيتهاالترانيمولهذه

-.يزعمون-كماالمسيحمنالعبديقتربطريقهاوعن،الكنائس

الترانيم:هذهأمثلةومن

الفصحى:العربيةباللغةترانيمأ(

المسيح!أيهالك)أشكو.

الحبيب!الفاديأيهالكأشكو

الوجودذافيدمتمماأعبدك

صباحا.،م002يونيوه9،الحياةقناة:م3002لندنترنيمحفلات(1)

صباحا.،م5002مايو9X،الحياةقناة:م4002لندنترنيمحفلات)2(

صباحا.م،002يونيوهأ5،الحياةقناة:م5002لعامللصلاةالعالمياليوم)3(
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سيديأنتإلهيأنت

يةالتنصي!بيةالم!الففلائيات

)1(.الوطيد(وستريخلاصيأنت

حبكفيوجودي)سر+

أبيأنتلأنك

أنتظرتنيابتعدتيوم

تقبلنيخطئتمهما

تحبنيابنكأنا

أبيأنتلأنك

السماءنبعربيقلبك

الجراحكليشفيحبك

يرتاحقلبييديكبين

()2(.أبيأنتلأنك

اللبنانية:باللهجةالترانعمأمثلةومنب(

إنيمتأكدهلا)أنا+

صباحا.،م5002يونيوا،الحياةقناة:الأمملجميعنور(1)

(Y)صباحأ.م،5002يوليو23،ساتنورقناة:الثانيبولسيوحناللبابارسيتال
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عالجنةورايحتحررت

بستاهلماإنيبعرف

عنيتقاصصربيلكن

قلبيلماسلمته

ذنبيغسلبدمه

ربيأعلنتهلما

جاد()1(.بجنأتهيسوع

الملوككانواماقبلمنالملك)كنت+

الملوكبكرايخلصوألمملكبتبقا

النبيأنتالأنبيأءقبلوكنت

صبي()2(.حكايةالأنبياءبيصيرواوبكرا

المصرية:باللهجةالترانيمأمثلةومنج(

يرنميسوعسعبالما.

العظيميسوعلاسم

صباحأ.م،5002مايو91،الحياةقناة:م4002لندنترنيمحفلات(1)

مساء.،5002fيوليو7سات،نورقناة:الملككنت2()

926
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بنياخهاترفعالسما

الزانيمفيوتشاركنا

بجمالهيرىوالإله

لهمرنمةوالكنيسة

ية-التن!لي!بيةالع!الفضلاثيات

وحدكالمجدمستحق

والسجودوالعبادة

الذبيحبدمروحوكل

الذبيحبدمينهزم

مكانمالهودشوالشيطان

يسود()1(.رحروحكلما

سمعاكوودناليك+)أنظارنا

رؤيأكوشوقناقلوبناأفكار

الرجأءوفيكالسلاموفيك

العزاءوفيكالصلاحفيك

صباحا.،م002يونيوه6،الحياةقناة:تعبديةفترة(1)

http://kotob.has.it



يةالتنصلي!بيةالع!الفضائيات-

ليناوإنتليكإحنا

271

يسوعياونمجدكبنسبحك

إيديكفيدايماقلوبناماوطول

عليكوأتكالنافيكثقتنا

الطريقطولتقودناوحدك

()1(.صديقزيكفيشماربي

بالضياعالاخرينواتهامصرأحةالتنصيرإلىيدعوماالترانيمومن

إحدأها:فتقول،والحرمان

للتعبانين؟ربنارسالةهيوصلاللي)مين

للمحرومين؟ربنارسالةهيوصلالليمين

والمخدوعين؟للمهزومينربنارسالةهيوصلالليمين

أطمنواللبشر:هيقولالليمين

للتايبين؟قلبهفاتحالربده

هيناديالليمين

هيخبر؟الليمين

مساء.،م5002مايو12،معجزةقناة:ترنيمة(1)
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YVY

هيصليالليمين

هيبشر؟()1(الليمن

ية-التنصلي!بيةالم!ئياتالففلا

الوثائقية:البرامج-4

،ساتنورقناةوتليها7ساتقناةالبرامجمنالنوعبهذااعتنىوقد

وفي.الدراسةفترةفيوثائقيبرنامجأيتعرضالمومعجزةالحياةقناتاأما

البرامجومن7،ساتقناةعلوثائقيلبرنامجإعلانانرىفزةكل

ناطقبرنامجوهو()2(قرطاج)صوتبرنامجعرضتالتيالوثائقية

فيآخربعدايعطينالأنه؟البرنامجهذامنلمحاتوسأذكر،بالفصحى

يتحدث،تونسفيالمسيحيةعنالبرنامجيتحدث.الوثائقيةالبرامجأختيار

يقول،المقروءةالكلمةلتوافقالصورةتغييرعلىالاعتمادمعبهدوءالمقدم

غيرمكانا،وقاحلةوجافةحارةأرضوهيالصحراء،"تبدوشديد:بهدوء

هأدئةموسيقىمعقليلايسكتثم"،ونزواتهالطقسرحمةتحتمضياف

بعنادالحياةعلاماتتلوحهذا،منالرغموعل"لكن،قائلا:ويستأنف

..وتأصلتالأرضأديمعمقإلىالنباتجذورتشعبتلقدمستمر،

شمالإلىالمسيحيةأتتلقد..تونسفيالكنيسةعلىذاتهالشيءوينطبق

الزمانيقدرلموأثارارموزأتاركة،مضتسنةألفيحواليمنذإفريقيا

مساء.،م5002مايو22،معجزةقناة:ترنيمة(1)

.غ13و28الساعة،م002يوليوه77،ساتقناة:قرطاجصوت2()
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273يةالتنصي!بيةالم!تنياالفضا-

مسيحيونتونسفيمضىفيمايوجدكان.الانإلىمحوهاعلىالعاداتولا

نإ،بهيؤمنونماأجلمنللموتومستعدونلعقيدتهمنحلصونكثيرون

وكأنهابدتولوحتى،بسهولةنسيانهايمكنلاهؤلاءومواقفأعمال

القرن))في،حزينةموسيقىومع"،السنينطياتفيتبعثرتماصعان

انطلقتإفريقيا،شمالفيالإسلاممدنأهم،القيروانومنالميلاديالسابع

لنشروأوروباإفريقيالفتحالغربنحوالشرقمنالمسلمينالعربجيوش

قدكانتالتيالصغيرةالمسيحيينمجموعةالجديدالدينفجرف،الإسلام

الكنائس،محلالمساجدحلتلذلكوكنتيجة،النزاعاترياحبهاعصفت

جديدةبزكيبةاجتماعينظامتأسيسوتم،الصليبمكانالهلالوأخذ

وهكذأمغلقا،تونسفيالمسيحيةأمامالفرصةبأبوبدأ،الإسلاميسوده

ماضيكأن،المعتادةاليوميةأنشطتهابكلالحاضرالعصرفيالحياةتستمر

نإ:يقولونالتونسيينمعظموتسمع،النسيانطواهقدالمجيدالكنيسة

يرىلانفسهتونستاريخلكن،مسلمةبلداوأبدا--دائماكانتتونس

موضعيكونقدهامامسيحيأإرثايملكونالتونسيينأنويبينهذا،

وكيف،المدينةهذهوتاريخقرطاجإلىالحديثينتقلثم"،لهمافتخار

الفيلمهذأفيوردتعبارةكثيرأشدنيوقدفيها.النصرأنيةدخلت

دورببناءلهمسمححتىالمسيحيينإنجازاتعنتحدثعندماالوثائقي

وأن،وتضحياتهمللموتوحبهمبقوتهمذلك"يشعرك:يقولالعبادة

حتىأخرىإلىمدينةمنانتقلوبعدها"،الكنيسةأساسهيدمأءهم
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ية-التنصلي!بيةالم!الففلائيات274

بمقدوريعد"لم:النهايةفيفقال،تونسفيالمسيحيينتفرقإلىوصل

منالفاتحونيتمكنأنعجبفلاالجدد،الوافدينأمامالثباتالمسيحية

الأرضفيسقطتقدالبذارلأن؟السرعةبهذهالجديددينهمتثبيت

الظروففيتغييرأيبمقدوريعدولم،القلوبأعماقفيجذورهاوامتدت

ويبعثإلايموتلاشيءجديد،منويعودإلاينتهيشيءلاهذأ.يبدلأن

".الأمواتقيامةلحقيقةيشهدانالحياةودورةالطبيعةفنمطجديد،من

:الوقفاتبعضالبرنأمجهذأمعوسأقف

إلىالإسلامأنتشارعلىالشديدوحزنهم،للمسلمينالنصارىكره(ا

البلاد.أقاصي

البناءهذاأساسكانولو،أخرىمرةوبنائهاالكنيسةلعودةحبهم2(

السابق.فيالكنيسةبناءكانكما؟الموتوحبالدم

النصارىتراثأنكروالأنهم؟العدلوعدمبالظلمللمسلميناتهامهم3(

-.يزعمونكماالبلاد-تلكفي

يكونفقد؟النصارىبتفرقالبلادتلكأهلإسلاملسببحصرهم(4

الإسلامعقيدةعظمةإغفالأرادواولكنهم،الأسبابمنالتفرق

إليهيقبلونتونسفيالنصارىجعلممار!،نبيهوصدقوشريعته

وقناعة.بحب
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275يةالتنصي!بيةالع!ئياتالفضلا-

وثائقيةبرامجعنالإعلاناتبعضتظهر7ساتقناةزالتوما

عنديماوقصارى)2(،رسالةذوورجل)1(،العائمةالكنيسةكبرأمج

غيرها.و)3(،لجلاله

خلالمنوالقديسينالأديرةإبرازعلىحرصتفقدسأتنورقناةأما

يومفي()شربلالقديسحياةعنفيلماعرضتوقد،الوثائقيةالبرامج

داخلالنصرانيةالأديرةمنبالعديدالمشاهدتعرفكما)4(،بعيدهالاحتفال

.وغيره()صنينجبلفيساسينماردير:مثل،لبنان

.أغ9200:الساعة5002يوليوا7،ساتقناة:العائمةالكنيسة(1)

.غ22012:الساعة،م5002يوليو701،ساتقناة:رسالةذورجل)2(

.غ5303:الساعة،م002يوليوهأ73،ساتقناة:لجلالهعنديماقصارى)3(

مساء.م،5002يوليو16،نورساتقناة:شربلالقديسحياة(4)

1،ساتنورقناة:وثائقيبرنامج()5 Vمساء.،م5002يوليو
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YVIية-التنصي!بيةالم!لفضائياتا

المستهدفةالشريحةحالمراعاة:الثانيةالوسيلة

تراعيالتيالبرامجمنالعديدالتنصيريةالفضأئيةالقنواتعرضت

الذيبالأسلوبوتخاطبهم،احتياجاتهموتناقش،المشاهدينحال

هما:،وسيلتينإلىهذهنقسمأنونستطيع،فهمهيستطيعون

احتياجاتهم:وتلبيةالعمريةالفئاتجميعمخاطبةا-

توحدوإنوإدرأكهمأعمارهمفييتفاوتونالقنواتلهذهالمشاهدون

مجلسفيمعينةلقناةالواحدالبيتأهلينظرفقد؟الشاشةوتشابهتالمكان

الموضوعلهذافهمهمفييتفاوتونأنهمإلا،ذاتهوالبرنامجواحد،

تنويععلالقنواتهذهأغلبمنالحرصنجدولهذا،لهواستيعأبهم

اختلاف-علىالمشاهدينجميعإلىالرسالةوصوليضمنبماالبرامج

تلبيةعلىالقنواتهذه-أيضا-وحرصت-،وعقولهمأعمارهم

وبرامجها.القناةمعتواصلهمبقاءفييساهممماالمشاهدينكلاحتياجات

فمن،العمريةالمراحلجميعاحتياجاتتحقيقفيالقنواتوتتفاوت

الجميعخاطبالاخروبعضهاالأمر،بهذاكبيرأاهتماماأولتمنالقنوات

مرأعاةدونالجنسينكلامنللكبارموجهفخطابه؟واحدةبصيغة

(ساتو)النور7()ساتقنوأتحرصتو،الاخرىالعمريةللمرأحل

فيماتفاوتمعأعمارهاأختلافعلىالفئاتهذهنحاطبةعلى()معجزةو

لتحقيقمراعأةدونالكبارلعقولموجهفخطابهاالحياةقناةأما،بينهم
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يةالتنصي!بيةالع!نياتالفضا-

.الأخرىالفئاتأحتياجات

277

القناةوهي،المختلفةالعمريةالفئاتجميعخاطبت7ساتفقناة

خاصةبرامجفلهابغيرها،مقارنةالفئاتلجميعالبرامجتعددفيالمتميزة

ثلاثللطفلفخصصتوالنساء،والرجالوالكبار،،والشباب،بالأطفال

والدمىالمتحركةالرسومفعرضت،فتراتثلاثعلىموزعةيومياساعات

هذهوتعتمدالبرأمج)1(،هذهمنالأوفرالحظ()سنابلولبرنامج،المتحركة

الإيمانعلىخلالهامنالطفلليتعرفوالتعليمالترفيهعلالبرامج

النصراني.

7Teenaبرنامجبالشبابالخاصةالبرامجومن Satالبرنامجهذاوفي

اللباساختيارفياجتهادهمويلاحظ،والفتياتالشبابمنمجموعةيخرج

حلقة،كلفيموضوعايناقشونوهؤلاء،الجنسينلكلاالشعروقصات

الجميعويتجاذب(،الحقيقي)الحبموضوعناقشواالحلقاتإحدىففي

حتى؟أحبائهأجلمننفسهيبذل"يسوع:أحدهمفقالالحديثأطراف

الحبمقوماتحولالكلاميدورثم"،نحبلمننضحيأنيعلمنا

،بالزواجينتهيقدالحبأنوذكرواوغيرها،والصراحةكالتفاهمالحقيقي

الملكجامعةفي(للطفلالموجهالتنصيري)الإعلامبعنوانماجستيررسالةقذمتومد()1

برنامج(العنزي)فضةالباحثةفيهوتناولتهـ،ا426عامالإسلاميةالثقافةقسمسعود،

.الأطفالبرامجعندكثيرااتوقفلنلذلك7،ساتقناةفييبثالذي)س!نابل(
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ية-التنصلي!بيةالع!الف!لائيات278

اللهأنويكررون،صالحونوأولادنصرانيةعائلةتكونالزواجخلالومن

مدعمينالدولبإحدىيعرفونالموضوعنقالشوبعد)1(،الأولالحبهو

ونحتم،النصرانيةالكتبأحديتصفحونحلقةكلوفيبالصور،ذلك

رياضيةالمهنةتكونفقد،الشبابيحتاجهامهنةيناقشبضيفالحلقة

غيرها.أوطبيةأو

ومن،واحتياجهمعقولهمحمسبعلىالشبابخاطبالبرنامجفهذا

.الموضوعاتطرحخلالمنالنصرانيةالأفكارإدخالالواضح

البرنامجويناقش(،منورين)عايشينبرنامجالشبابيةالبرامجومن

منالإكثارمع،وغيره)2(وعلاجهالاكتئابمثلمختلفةموضوعات

الروحية.الترانيم

أفلامأو،روحيةترانيمأو،كتابيةبرامجمن؟القناةبرأمجوبقية

والنساء-،-الرجالالجنسينكلاتخدم،حواريةبرامجأو،ومسلسلات

وإيمانها،بهاوالعنايةواهتماماتهاللمرأةالبرامجبعضالقناةخصصتوقد

البرامجوهذهجديد،وبعداللالئ،منوأثمنالدنيا،كل:برامجمثل

برنامجحلقاتإحدىفي:فمثلامشاكلها،وتعألجالمرأةاهتمامأتتناقش

(1)7Teens Satأغ،34:الساعة،م5002يوليو712،ساتقناة28:،ح.

صباحا.اغ،34:الساعة،م5002يوليو792،ساتقناة:17منورين،حعايشين)2(
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927يةالتنحلي!بيةالع!ثياتالفضا-

البرنامجواستضاف،البطنأسفلالام:حولالنقاشكانالدنيا)1(كل

منالموضوعناقشتوالتوليد،النساءأمراضاستشاريةفريد(؟رامونا)د.

ثم"شفائهعلقادرالربمرض"أي:قالتالحديثنهايةوفيطبيةجهة

يفديالذي،أمراضكيشفي"الذي:المقدسالكتابمنالفقرةهذهتقرأ

عمركبالخيريشبعالذي،والرأفةبالرحمةيكلكالذي،حياتكالحفرةمن

تحكيامرأةمعلقاءإلمماالبرنامجينتقلثم")2(.سبابكالنسرمثلفعتجدد

ال!ثيءوالاكتئابوالغمالهممنلهاحصلوقد،الصغيرةطفلتهاموت

المشاهديشعرقصتهاعنتتحدثوحين،كوابيسفيفعاستالكثير

لاستغلالوتوظيفهاالموسيقىاستخداممعخاصةلحالها؟الشديدبالحزن

فيالحزنمعالمكللتبينتقتربوالكاميرا،المرأةوجهعلىالظاهرالحزن

حتىالسجنهذأمنالخروجالمرأةهذهتستطعولم،الكئيبةالمرأةوجه

عنتقولثم"،بعضمعنصلي"يلا:العاميةباللهجةصاحبتهاطاقالت

والله،صوتهأسمعوصرتالسماويأبويأنه"عرفت:ذلكبعدنفسها

كبير".سلامأعطاني

البرنامجيختارثمجديدا،شيئاليعرضالمطبخإلىالبرنامجوينتقل

عنلقاءاتويعقبها،العاملةالمرأةقضيةيعالجمصريفيلممنمقطعا

صباحأ.غ42012،م5002يوليو73،ساتقناة:361،حالدنيا،جكل(1)

.ه3-:301مزمور(2)
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0YAية-التنصي!بيةالم!لفضائياتا

موضوعلتناقش()الإتيكيتخبيرةمعبلقاءالبرنامجويختم،المرأةعمل

ناقشوأحدةحلقةففيالعطر؟تستعملومتىبالمرأةالخأصالعطر

موضوعكلربطالقناةوكعادة،المرأةتهمعدةموضوعاتالبرنامج

للمسيح.والصلاةبالإيمان

التيالبرامجومن7،ساتقناةبرامجمننصيبوأهتماماتهاوللعائلة

في)خطوةوبرنامج(،البيتالأطفاليحكم)عندمابرنامجالعائلةتخدم

أئناءفيإعلانهيظهرالإنترنتعلىخاصموقعالبرنامجولهذا(،خطوة

السليمةوالطرقالطفلتربيةعنالبرنامجويتحدث،البرنامجعرض

عنالمقدمةتحدثت)1(الحلقاتإحدىففي،متكاملةتربيةإلىللوصول

،السريالحبلانفصالمنذفبدأت،البيتفيالجديدالطفلاستقبالمرحلة

تهيئةوكيفيةالبيتإلىانتقلتثمللدنيا،نزولهبدأيةفيالطفلخروجوحال

السريرواختياروالستائر،،الجانبيةالإضاءةعنتحدثت،للطفلالجو

الطريقةفيوأسهبت،سما04ك!57أوسما6.2*0بمقاسالمناسب

للعائلة،بالنسبةوأهميتهاالمعلوماتدقةنتأملأنولنا.الطفللنومالصحية

الجديد،الطفلاستقبالحولالمفيدةوالمعلوماتالنصائحتشاهدوهي

ضيفكانوقدالمختصينأحديستضافثمجدأ!كبيرةجذبوسيلةفهي

النقاشودارالنفع!ي،الطباختصاصي(؟صموئيل)د.ماهرالحلقةهذه

صباحا.اغ5301:الساعة،م5002يوليو77،ساتقناة2،،حخطوةفيخطوة(1)
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الجديد؟بالطفلأمبالعائلةنفكرهل:بمعنىالجديد،الطفلمركزية:حول

الموضوعطرحنهايةوبعد،الجنسينمنأشخاصأربعةالنقاشهذاويحضر

المقدسالكتابدارعنإعلاناتالبرنامجيتخلل،والأسئلةالنقاشيبدأ

الإسعافاتعنخاصةفقرةالبرنامجمنحلقةكلوفي،إصداراتهوبعض

بعضالبرنأمجفىيناقشكما،المختصينأحدبشرحهايقوم،للطفلالأولية

نفسهاالحلقةفيفمثلا،الأسرةطريقتعترضالتيالتربويةالإسكالات

علضربك)من:متدينةنصرانيةأسرةكللهتهتمالذيالسؤالهذايطرح

تعاليمبينالطفليوأزنكيف)1(الآخر(خدكلهفأدرالأيمنخدك

منالحقيقةفيوهذه؟لهيحصلقدالذيالاعتداءوبينالمقدسالكتاب

ويكونمعناها،ينأقضبماتفسيرهاويحاولون،عندهمالتناقضات

علىاعتديهـأذا،عليكاعتدىمنعلتنطبقلاالعبارةهذاأن:الجواب

من--واللهوهذأ:قلت؟نفسهعنيدافعكيفنعلمهأنبدلاالطفل

وهؤلاءجدا-واضحالسلام-عليهللمسيحالمنسوبالكلام!العجب

والواقع،للعقلمناقضةلأنها؟التعاليمهذهوخالفوااللفظاعتمدوا

واسع:فضفاضبكلامالجوابيختمثم،البشريةالنفسلطبيعةومناقضة

،المقدسالكتابمنوأخذناهاالبيتفيقوانينلناأنأعلمهأنبدلا"

".مقدسكتابولاقوأنينعندهميوجدلاالاخرينوالناس!-

.9':5:)1(متى
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فمثلا:بهمالخاصةالنصارىباحتياجات7ساتقناةواهتمت

المجتمعفيعيشهموطريقةالنصارىوضعيناقش(العلالي)بيتمسلسل

عندسديدةمعاناةفعانتمصرإلىأمريكامنرجعتعائلةفهذه،المسلم

فيالنصارىمعاناةيناقشالفيلموهذا،المصريالمجتمعفياندماجها

.المعاناةلتلكمثالومصر،الإسلاميةالدول

(،المختلط)الزواجموضوعحولالحواردارإحراجبدونبرنامجوفي

غيرمنالمسيحيين"زواج:المختلطبالزواجالمقصودأنالمقدمويذكر

القديسكنيسةرأعي،جريشرفيقالأبقالهاكلمةأول"،المسيحيين

أكش"،المختلطالزواجأسمعما"أول:الجديدةبمصرللرومكيرلس

الزواجترفضالعربيالعالمفيالكنائسجميعأنالبرنامجضيوفويؤكد

ذكرعندالإسلامإلىوأشاروا،لمنعهالداعيةالأسبابيعددونثم،المختلط

ويمنعواحدةوالزوجة،النصرانيةفيالطلاقتحريم:مثل،الأسباببعض

وأضافالأمور،هذهفيمعناتختلفالأخرىالاديانفقالوا:التعدد،

الزوجةأن":بالنقضمحامي(،ميخائيل)جرجسالأبألاخرالضيف

الأبذلكويؤكد"،كزوجةحقهايضيعوهذأ،المسلمترثلاالمسيحية

"،المسلممنتزوجتإذاحقوقهاتأخذلاالمسيحية"المرأة:بقولهرفيق

الزواجالكنيسةلرفض()جرجسالأبذكرهاالتيالأسبابومن

الكنيسة،بقانونوتتمثلالتنظيميالبناءوحداتإحدى"أنها:المختلط
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وتبعيةالكنسيةالتبعيةعنوخروجأبعداهناكيجعلأخرطرففوجود

فيذنبا،المختلطالزواجتعتبرالكنيسة"إن:رفيقالأبوأضاف"،الدين

بينالتزاوج-أيالملةاختلافأنإلىتطرقواثم."الزانيةأوالزانيحكم

الأرثوذكس،البروتستانت،الكاثوليك:النصرانيةالطوائفأتباع

به.معترفزواجهوبل؟التحريمفييدخللا-وغ!مرصم

يصبحهلالمجتمععلمنةةطتلو:فقالجداهاماسؤالاالمقدموطرح

العربية،دولناأنإلىجوابهمفيوخلصوا؟تلقائيةنتيجةالمختلطالزواج

داخلالمختلطالزواجسيكون،علمانيةدولةالأياممنيومفيتكونحتى

علىحرصهمهناونلاحظ.الانعليهالردنستطيعلاوأكبرأسملموضوع

غطاءتحتالمسلمينأوساطبينعقيدتهملينشروأالإسلاميةالدولعلمنة

الحرية.

التيالمخاطرأبرزومن،المختلطالزواجمخأطرإلىتطرقواالنهايةوفي

منالمسيحيةوخاصة،الدينتغييرعليؤثرقدالمختلط"الزوأج:ذكرت

بيتها".فيالجلوسخشيةتتزوجفهيأبنائها،لأجلبدينهتقبلفهي،المسلم

منخوفهاهوبالمسلمالزواجعلالنصرانياتإقبالسببفلخصوا

أبنائها.تربيةلأجلمعهواستمرارها،العنوسة

يوجدألاولكنالتفكير،هذاتفكرمنالنصرأنياتمنيوجدقد:قلت

منيوجدألا؟وتعاملهبأخلاقهلقناعتهاالمسلمتتزوجمنالنصرانياتمن
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الإسلامي؟للدينوميلهادينهافيلشكهاالمسلممنتتزوجمنالنصرانيات

ثمزواجهاقبلإسلامهاوأعلنتأسلمتمنالنصرانياتمنيوجدألا

هذهلبعضتزوجتمنمنهنسنجدأنناتأكيدبكلمسلما؟سابااختارت

منوتهربإسلامها،تعلنمنوالاخرالحينبيننسمعونحن،الأسباب

عرضهابانتهاكهددتأوالإسلامعلىأجبرتبأخهاوتتهموبيتها،كنيستها

وهيالمصريةبالكنيسةالكهانأحدزوجةإسلامبقصةسمعوكلنا،تسلملمإذا

وكانت،سنةوأربعينثمانيالعمرمنتبلغوالتي(قسطنطين)وفاءالسمدة

معثم،البحيرةبمحافظةالحكوميةالإداراتبإحدىزراعيةمهندسةتعمل

فهذه)1(،النصرانيةإلىوالعودةالكنيسةإلىالعودةعلأجبرتالأسفبالغ

دخلتزراعيةومهندسة،القساوسةأحدوزوجة،السنفيكبيرةامرأة

لمنتهممنيقالماوكلمالا،أوزوجابذلكتردولممنها،رغبةالإسلام

وتشويه،بالدينالتمسكبأهميةالأتباعلإقناعمحاولةإلاهيماأسلمن

نأيريدوت):يقول-تعالى-فاللهضير!ولا.ودعاتهالإسلامسمعة

!رهولؤونورهيت!أنإلاالفهويآبىبأفوههصاللهنوريطموا

:32(.التوبةأ!اتبهفروت

المسلم:موقعانظر(1)

di=735.؟http:// www. almoslim. net/ Mostim_ Files/ Cross/ show- articles_ main. cfm

المسلم:موقعوانظر-أيضا-

di=743.؟http:// www. almoslim. netfMoslim_ Files/Cross/ show_ articles_main. cfm
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فبرامجها،المستهدفةالفئاتمراعاةعلىحرصتساتنورقناةوكذلك

وبرامج،والفتياتللشبابوبرامج،والأطفالللكباربرامجبينتتنوع

والمجتمع.للعائلة

فيالمقدسالكتابحبوغرسبالأطفاليعتنيريتا()ألوفبرنامج

،بيروتفيتعيمشمصريةعائلةقصةيحكيفيلماالقناةوقدمت،نفوسهم

فأخذتالزيأرة،منخائفةوالأم،وابنتهأبنهمعمصريزورأنالأبقرر

عصابة،علىالأطفالتعرفمصر،إلىأولادهمعالأبسافرلهم،تصلي

وفي،يحميهمأناللهويدعونيصلوندائماوهمتطاردهمالعصابةوأخذت

علمؤثرةدرأميةبطريقةالفيلمويعرض.العصابةعلىقبضالنهاية

حبسهموقتفيحتى،بربهميستغيثونوالهلعالخوفقمةفعند،الأطفال

ينجينا(،فقط)ربنا:عبارةويكررون،ربهميدعونأخذواالعصابةقبلمن

ربهمأنالأطفالويؤكد،بمعجزةنجاهملأنه؟ألنهيحمدوننجاتهموبعد

)1(.إنسانلكلوالصغيرةالكبيرةبالاحتياجاتويهتميسمعهم

مرحلةتناقشنفسيةموضوعاتسلسةمعنا(،)ابقبرنامجويناقش

عنالحلقاتفيءحدىتحدثوا،المرأهقينسلوكتوجيهومحاولةالمراهقة

وذكرواالموضوعهذاعلىالضوءتسليطوحاولوا،المراهقينعندالاكتئاب

مساء.،م5002يوليو7،ساتنورقناة:حتشبسوتكنز(1)
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)1(.السليمالعلاجإلىإرسادهمومحاولة،تطبيقاتعدة

الكثيريحتاجهموضوعأناقشوأمعنا()ابقبرنأمجمنأخرىحلقةوفي

محاورعدةخلالمنالموضوعفناقشواالإصغاء،موضوعوهوالناسمن

وهنا)2(،اللهكلمةإلىالإصغاءإلىأنتقلواثم،وثمارهالإصغاءشروط:أهمها

.المقدسبكتابهمالعامةالموضوعاتربطنلاحظ

إحدىففي،بالعائلةتهتمحلقاتعدةمعنأ()النوربرنامجوخصص

عملنحاطرحولتوعويمشروععلىالضوءسلطواالبرنامجحلقات

فقالت،لبنانفيالإحصاءاتبعضذكرواالنقاشأثناءوفي،الأطفال

-01)بينوأعمارهميعملوناللبنانيينالأولادمن%13إن:الضيفة

أربعةفيوطبق،للاغائةالكاثوليكيةالهيئةالمشروعهذاويمول(،سنةأ7

حرصهمنلاحظوهنا)3(،والأردن،والمغربومصر،،لبنان:وهيدول

البرامج.هذهبمثلاللبنانيالمجتمعتخصيصعلىالشديد

بينالحبحولنفسيةمعالجةمعالنقاشدار)4(الحلقاتإحدىوفي

أخرىحلقةوفي.المقدسالكتابفيالحبناقشواثم،وأسسهالزوجين

.اغ0005،م5002يوليو7سات،نورقناةمعنا:إبق(1)

.اغ0005،م5002يوليوا2سات،نورقناةمعنا:ابق)2(

.غ0006الساعة،م5002يوليو7،ساتنورقناة:معناالنور)3(

.اغ5005الساعةم،5052يوليو8،ساتنورقناةمعنا:النور()4
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)النوربرنامجوفي)1(،الخاطئةالسلوكياتوعلاجالأولادتربيةعنتحدثوا

الزوأجعلوعزمأجنبيةفتاةعلتعرفلبنانيشابمشكلةطرحوامعنا(

ناقشواثم،الزواجهذأفكرةقاطعارفضارفضالشابوالدأنإلامنها،

المجتمعإطارفيأتياوالحلالمشكلةأنهناونلاحظ،الضيفمعالمشكلة

وحلها)2(.المشكلةمعتفاعلاالمشاهديناتصالاتكثرةرأينالذا،اللبناني

المختلفة،الفئاتتخدمالتيالبرامجمنالعديدنرىمعجزةقناةوفي

الكتابفهمعلىليساعدهمللأطفالموجه(العظيم)الكتابفبرنامج

وحكايأت،كألخضروأتللأطفالأخرىبرامجنشاهدوكما،المقدس

وأخلاقآدابوغرسالتعليمبينتدمجوكلها،سمسمسارع

.المقدسالكتاب

المشاهد؟احتياجتلبيالتيالموضوعاتوانظر()تعالبرنامجويناقش

الحياةفي)مشاكلموضوعحولالنقاشكانالحلقاتإحدىففي

الحياةتوأجهمشكلةأكبرهي)ما:السؤالهذاالمقدمفسأل(،الزوجية

طرحوكلاهما،عراقيانوامرأةرجلالسؤالهذاعنوأجاب؟(الزوجية

سبلعنالمقدميتحدثالنهايةوفي،الزوجينتواجهالتيالمشاكلفيرأيه

غ.6و05الساعة،م5002يوليو23،ساتنورقناة:معناالنور(1)

غ.0506الساعةم،5002يوليو03سات،نورقناةمعنا:النور)2(
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فيالغش:موضوعناقشواأخرىحلقةوفي)1(.الزوجيةالمشاكلمعالجة

حياةالإنسانيعيشأنهوالعلاجوكانحرأم؟أمحلالأهوالامتحانأت

أهو؟الشباببينالحب-أيضا-البرنأمجوناقش)2(،اللهمعالأمانة

الحب،معتجأربهمعنيتحدئونالشبابببعضوالتقى؟خاطئأمصحيح

)3(.الصحيحالحبهوالزواجإلىيقودالذيالحبإن:يقولالنهايةوفي

ففي،الهامةالموضوعاتمنالعديدفيناقشلا؟(المبرنامجأما

عندوالطموحالطمعبين)الفرقعنالحديثكانالحلقاتإحدى

يناقشونثم،الموضوعحولالناساراءبعرضالبرنامجيبدأ(،الشباب

أحدمنلسؤالالبرنامجأثناءفي،ويستمعونبعضهممعالموضوع

بعضأنللنظرالملفتومن،البرنامجبدايةقبلسجلالمتصلين

إيحاءيعلليمما)4(،عليكمالسلام:المسلمينبتحيةتصدرالاتصالات

معهم.يتواصلأنالمسلمللمشاهد

(،الجنسيةوالأفكار)الشهوةموضوععننورلحظةبرنامجوتحدث

الشهوةهذهمعالتعاملوطريقة،الجنسيةوالأفكارالجنسلمفهومفتطرقوا

مسأء.،م5002مايو،18معجزةقناة:وانظرتعال(1)

2)mمساء.،م5002مايو03،معجزةقناةوانظر:تعال

مساء.،م5002يونيو1،معجزةقناةوانظر:تعال)3(

مساء.،م5502مايو91،معجزةقناةلا؟:لم(4)
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فييعرضالذياللالئمنأثمنبرنامجأما)1(،المقدسالكتاباطارفي

حلقاتهاحدىففي،والأسرةالمرأةقضايامنالعديديناقشالقنواتجميع

الصرقي)2("ومنالمطبخفيتجنبهايمكنالتيالسيئةالعاداتعنتحدثوا

إلىيشيرمما،المقدسالكتابمنقراءةالبرنامجفيالرئيسةالفقرات

حلقةوفي.التنصيريةرسالتهميوصلواحتىالموضوعاتلهذهاستغلالهم

التعاملوطريقةالخاصةالاحتياجاتذويعنتحدثواالبرنامجمنأخرى

الكعابنظروجهةمن()الإباحيةموضوعناقشواأخرىوفي)3(،معهم

)4(.المقدس

التنصيريةالفضائيةالقنواتتنافسلاحظناالسابقالعرضخلالومن

وباللغةفهمهقدرعلىومخاطبته،عمرهاختلافعلالمشاهدجذبعل

الخاصة.اجتياجاتهوتلبيةيفهمها،التي

:القناةتوطينومحاولة،بعينهلجتمعالخطابتوجيه2-

المجتمعحددتبانهاالأخرىالقنواتبقيةعننورساتقناةتميزت

الداخلفيكانواسواءلبنانلأهلموجهةبرامجهاكلفكانت،تخاطبهالذي

مساء.،م5002مايو23،معجزةقناة:نورلحظة(1)

مساء.،م052مايوه42،معجزةقناة:اللالئمنأثمن)2(

،مساء.م5002مايو27،معجزةقناة:اللالئمنأثمن)3(

مساء.،م5002يونيو3،معجزةقناة:اللآلئمناثمن(4)

http://kotob.has.it



ية-التنصي!بيةلم!االفضائيات092

خلالمنلبنانيةقناةبجعلهاالقناةتوطينحاولتفهي،الخارجفيأم

اللبنانيالمواطناحتياجاتعنفتحدثتلبرامجها،عرضهاطريقة

صوت:برامجمثل،برامجعدةخلالمنمنهايعانيالتيوالمشكلات

هذهفيويستضافوغيرها،معنا،والنور،الليلوعالم،الشعب

ويسمعواالحلوليوجدواحتى؟اللبنانيينالمسؤولينبعضالبرامج

قويدعمالمؤثرينهؤلاءاستضافةوفي،المشاهدينومقترحاتشكاوى

بكلاللبنانيالشعبواستمالةعنها،جيدانطباعصماعطاء،القناةلاستمرأر

لمتابعتها.أطيافه

الاقتصاديالوضععنتحدثوا(الشعب)صوتحلقاتإحدىففي

اللبنانيةالصداقةجمعيةرئيس؟صرافجاكالبرنامجواستضاف،لبنانفي

عاممديرمعاتصالاأجرواوكما،اللبنانيينالصناعيينوعميدالروسية

السفيراستضافواالبرنامجمنأخرىحلقةوفي)1(،ألاجتماعيالضمان

فيالمغزبينودوروالمغزبينالهجرةعنمعهوتحدثوا(،الترك)فؤاد

الفنادقعنالحواركانالليلعالمبرنامجوفي)2(،اللبنانيةالانتخابات

وزارةفيالفنادقدائرةرئيساستضافوا،السياحيودورهااللبنانية

فيالمترديالأمنيالوضعظلفيالفندقيالقطاععنفتحدث،السياحة

اغ.0307الساعة،م5002يوليوا3،ساتنورقناة:الشعبصوت(1)

اغ.5307الساعة،م5002يوليو02،ساتنورقناة:الشعبصوت)2(
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إحدىوفي)1(،مشكلاتهوأبرزوميزانيتهالقطاعهذافييفصلوأخذ،لبنان

تأثيرعنوتحدثوا،لبنانفيالمهرجاناتحولالحوارداراللقاءات

الفنيةالنشاطاتعنوتحدثوا،المهرجاناتعلىلبنانفيالأخيرةالأحداث

هدهفيالمقامةالرياضيةوالاستعراضات،والمعارض،والمسرحية

علىليلاالمعاملأثرعنالبرنامجتحدثأخرىحلقةوفي)2(،المهرجانات

سيكمو،معملفيالتصنيعمديرواستضافوا،لبنانفيالاجتماعيةالحياة

عنتحدثوامعناالنوربرنامجوفي)3(،يونيسيراميكمعملفيالإنتاجومدير

)4(.لبنانفيالسيرقضايا

لذا،ديانتهاختلافعللبنانيمواطنكلبهايهتمالمطروحةفالقضايا

القناةمنالتوجهفهذأ،المطروحبالموضوععلاقةلهمنالقناةسيشاهد

اللبناني،العلملبسطريقعنرسالتهاإيصالتريدفهيجداخطير

اللبناني.الشعبفئاتلجميعالمشاهدةدأئرةوتوسيع

الوطنإليهوصلماعلالحزنيظهرونالأوقاتبعضفيونرأهم

فيمرةفقالوا،نيتهعلىالصلاةخلالمنلخلاصهفيسعون،اللبناني

غ.3507iالساعة،م5002يوليوا4،ساتنورقناة:الليلعالم(1)

اغ.7و03الساعة،م5502يوليو28،ساتنورقناةةالليلعالم)2(

اغ.7و53،الساعة،م5002يوليو12،نورساتقناة:الليلعالم)3(

6غ.550الساعةم،5002يوليو23،ساتنورقناةمعنا:النور()4
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معك"اللهوتقولوا:،لبناننيةعلىتصلواندعوكمالنور:صباحبرنامج

وطنا")1(.يا

الإسلاميةوالرموزالمسلمينببعضاللقاءعل-أيضا-القناةوتحرص

الإمامبابنةالتقتفقد.المشاهدينعندالوطنيةشعارلتعمق،لبنانفي

حياتهاعنالصدرموسىبنتمليحةوتحدثتالصدر)2(،موسىالشيعي

البرنامجنفسمنأخرىحلقةوفيوالدها،عنالحديثوتطرقونشأتها،

مديرالبرنامجواستضافالصدر)3(،ربابالصدرموسىبأختالتقوا

الضيفسؤالعليحرصونحلقةكلوفي)4(،بيروتفيالكريمالقرانإذاعة

المسلمينتعظيمالمشاهدليرىالعذراءمريموأمهالمسيحمنالإسلامموقفعن

-السلام-عليهللمسيحالخارقةالمعجزاتالمسلمينمنوليسمعوا،وأمهللمسيح

عنبانطباعالمشاهديخرجحتى،غيرهالأنبياءمنأحدبهايتصفلموالتي

والنصرانيةالإسلاماجتمعفإذا،النصارىيعبدهالذيالمسيحعظمة

كثيراالنصارىوهؤلاء؟ويقدسيعبدلافلم؟الصورةبهذهتعظيمهعل

وألوهيته.بنوتهعلالإسلامفيالمسيحبعظمةيستدلونما

.غ5506الساعة،م5052يوليو7،صاتنورقناة:مع!ناالنور(1)

اغ.5506الساعة،م5552يوليوا9،نورساتقناة:الناسأعز)2(

اغ.0006الساعة500،2يرليو92،نورساتتناة:الناسأعز)3(

غ.00061الساعة،م6002يناير13،نورصاتقناة:الناسأعز(4)
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392الكنصي!يةالع!بيةالفضائياتت

بينالمصلحبصورةوالظهور،والإرهابالعنفنبذعلىالقناةوتحرص

فيالماسيبعضتصورالوطنيةالترانيممنفالعديدالواحد.الوطنأبناء

،لبنانخارجالإرهابنبذإلىالقناةوتجاوزت،السابقةاللبنانيةالحرب

والعالملندنفيالإرهابضحاياأجلمنقداسإقامةعنفأعلنت

)1(.البريطانيةالسفارةأركانبحضور

وغيرنصارى،اللبنانيينكلومحبةودلتكسبالخطواتهذهكل

حضارةبناءفيالمساهمةالجميعمنويطلبون،ومواطنينمسؤولين،نصارى

-زعموا-.والسلامالخيرإلىالداعيةالمسيحرسالةونشر،المحبة

مساء.،م5002يوليو27:ساتنورقناة(1)

http://kotob.has.it



ية-التنصي!بيةالع!الفضائيات492

معهوالتواصلبالمشاهدالاتصال:الثالثةالوسيلة

رسالةإيصالوتريدجدا،مؤثرةاتصالوسيلةالفضائيةالقنوات

هذأفيبالاتصالأعنيهوالذييشاهدها،منكلإلىالقنأةعلىالقائمين

الرسالةلإيصالوالبدنيةاللغويةالاتصالمهاراتاستغلالهوالعنوان

معالقنواتتواصلطريقةبالتواصلوأقصدأثرا.أعظمبصورة

هي:،وسائلثلاثإلىالعنوأنهذاتقسيمويمكننامشاهديها،

:الاتصالمهاراتاستخدام-ا

الاتصالمهاراتيوظفواأنالفضأئيةالقنواتفيالمنصروناستطاع

منأمرايناقشوهوالمتحدثالمشاهدفيرى،مؤثرةبطريقةوالبدنيةاللغوية

وتارة،كلامهسرعةفييتوسطوأخرىببطء،يتحدثفتارةالأمور،

مدحداذأ،صوتهنبرةمنذلكعرفتحزنأوفرحفإذأ،بسرعةيعحدث

كثيرا(بطرس)زكرياف،نبرتهمنذلكعرفتالإسلاممنسخرأوديانته

المعنىويقرب.بدنهولغةصوتهنبراتتوظيفمعالإسلاممنيسخرما

منويغير،ويسرةيمنةتحركواقفاكانفإن؟البدنلغةتوظيفطريقعن

يقتضيهمابحسبقعود،إلىقيامومن،سعةإلىبطءمنحركتهطريقة

تقرأهاالتيتعبيراتهبوضوحرأيتوجههمنالكاميرااقتربتإذا،الموقف

كلمته.سماعقبل

لمهارأتواستغلالهمأدائهمطريقةفييتفاوتونالمنصرونوهؤلاء
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تحسنها،لاأخرىوفئة(،مايرجويس):أمثاللهاالمجيدفمنهم،الاتصال

منها.الاستفادةوتفعيلهاالقنواتهذهعلىوالغالب

لأنها؟العاميةبلغتهمالمشاهدينمخاطبةعلالقنواتهذهكلوتجتمع

برامجكانتسواءوتنوعها؟اختلافهاعلىفالبرامج،القلوبإلىأقرب

علتعتمد؟حواريةبرامجأموأفلاما،مسلسلاتأم،ترانيمأم،كتابية

أجدولمالمشاهد،لعقلالمعلومةوصوللتسهيل؟العاميةاللهجةاستخدام

فقناة،الوثائقيةأوالمدبلجةالبرامجبعضفيإلاالفصحىاستخدام

اللهجةتستخدمالبرامجبعضوفي،المصريةاللهجةعليهايغلب7سات

teensكبرنامجاللبنانية satأخرىوبرامج،للأطفالسنابلوبرنامج.

،الخطابفيعليهايعتمدمنلمخاطبةالفارسيةباللغةبرامج7ساتوتبث

فتعتمدساتنورقناةأما-أيضا-.التركيةباللغةتبثأخذتومؤخرا

اللبنانية.اللهجةعلىبرامجهاتقديمفيكليااعتمادا

باللهجةتقدمالبرامجوبعض،المصريةاللهجةعليهايغلبالحياةوقناة

البربريةباللهجةبرامجالحياةقناةوتقدم،وعجائباياتكبرنامجاللبنانية

علىالكبيرفاعتمادهامعجزةقناةأماإفريقيا،شماللهجاتوبعض

المصرية.اللهجة

خلالمنبالمشاهدالاتصالتفعيلعلالقنواتهذهحرصتفإذن

لتصل؟البدنولغة،الصوتونبرات،واللهجات،الكلامتوظيف

http://kotob.has.it



Vil

المشاهدين.قلوبإلىرسالتهم

ية-الكلصي!بيةلم!الفضائياتا

بها:والاتصالالقناةلمراسلةالمشاهددعوة2-

ذلكفيولهم،المشاهدينمعالتوأصلعلىالتنصيريةالقنواتحرصت

:رئيستانطريقتان

والإلكزونية:البريديةالمراسلة:الأولىالطريقة

عنالوسيلةهذهوفعلتالتنصير،وسائلمنوسيلةالبريديةالمرأسلة

البريديةالمراسلةعناوينتظهربرنامجكلففيالشصيريةالقنواتطريق

.بالقناةأوبالبرنامجالخاصة

يعلنالذيالإلكتروفي؟البريدطريقعنالمراسلة:المراسلةأنواعومن

منبكثيرأسهلالإلكترونيالبريدطريقعنوالمراسلة،البرامجأثناءعنه

البريد.صندوقبواسطةالمراسلة

بعضليفأرسلواالطريقتينكلتاباستخدامالقنواتراسلتوقد

عليهم.طرحتهاالتيالأسعلةبعضعنوأجابوا،الكتب

.email@sat7:الإلكترونيبريدهمعلى7ساتقناةراسلتفبداية com

عنأعلنواأنهمإلا؟المقدسالكتابتقرأكيف:كتابمنهموطلبت

فردوا،ديانتيفيهاأذكرولمعامةكانتورسالتي،يطلبهمنلكلتوفيره

بقولهم:علي
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العزيز:"الصديق

YRV

نأونصلي،رسالتكعلىونشكرك،بكترحب-7()ساتأسرةكل

موقعنا:تزورأنويسعدنا،حياتكفيبركةسببالبرامجكلتكون

sat7. comس.

إرسالمننتمكنحتى؟بالكاملوالعنوانالاسمإرسالبرجاء

حياتك.فيومؤثرامفيدايكونأنونصلي،لكالكتيب

البرامج.علىواقتراحاتكتعليقاتكوننتظرالقدير،رعايةفينتركك

-7"ساتأسرة

البريدطريقعنالكتابفوصلني)1(،البريديعنوانيلهمارسلتثم

منتمتلئالأرضلأنا:المقدسالكتابمنبفقرةبدأتمرفقةرسالةمع

علىالجزيلبالشكرليتقدمواثمالبحر()2(المياهتغطيكماالربمعرفة

معللبرنامجدائمكصديقبيرحبواكما،لهمومراسلتيلقناتهممتابعتي

يأوفيموضوعأيبخصوصواستفساراتيتساؤلاتيبكلترحيبهم

)وحتى:الرسالةفيوردتعبارةواخرموقعهملزيارةدعونيثم،وقت

خى؟السعوديةمنمراسلتهمأسأولم،الكويتدولةفيعليهراسلتهمالذيالعنوان()1

.الإعلاموزارةمنالكتبتمنعأنوخية،المرسلتجاهالشكوكتراودهملا

.11:9اسعيا)2(
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()1(.اللهمحبةظلفينترككأخرىرسالةمنكنتلقى

أنيلهموصرحت،الحياةقناةفيالطريقبرنامج-أيضا-وراسلت

بقولهم:الردفيأتيلرسالتياستجابتهممدىلأرى؟مسلم

العزيز:"الصديق

بكنرحبنحنموقعنا،لزيارتكلكوسكرا،المسيحفيأخابكأهلا

لنا.صديقا

يكونأنالمسيحيسوعومخلصناوفأدينا،السماويأبيناأدلهإلىصلاتنا

الربنعمةفيونمومتجددةروحيةبركةموقعنامنصفحةكلفي

الإنسانفيبروحهبالقوةتتأيدواأنمجدهغنىبحسبيعطيكم"لكييسوع

فيومتأسسونمتأصلونوأنتمقلوبكمفيبالإيمانالمسيحليحل؟الباطن

العرضهوماالقديسينجمععمعتدركواأنتستطيعوأحتى؟المحبة

تمتلئوالكي؟المعرفةالفائقةالمسيحمحبةوتعرفواوالعلو،والعمقوالطول

نطلبمماجداأكثرشيءكلفوقيفعلأنوالقادر،اللهملءكلإلى

فينا")2(.تعملالتيالقوةبحسبنفتكرأو

أسئلةأيلديككانتإذاإليناالكتابةفيالترددعدممنكنرجو

البحث.نهايةفيالملحقاتقسمفيسيكونالبريديةالرسائلنص)1(

2أفسس)2( 0 - 1 6 : r.
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المسيح.فيمحبةملاحظاتأواقزاحاتبأيإليناترسلوأن،واستفسارات

وقت.أيفيإليناالكتابةيمكنكالمسيحالسيدعنالمزيدمعرفةأردتواذا

ترافقك.المسيحونعمة،أخرىمرةلناصديقابكنرحبونحن

".الطريقموقعأسرةمن

منهمطلبيبعدالإلكترونيالبريدعلىأخرىرسالةليأرسلواثم

ردهم:فكانوالأشرطةالكتبمنمجموعة

العزيز:"الصديق

سعدنالقد.حالأحسنفيتكونأنمتمنيينلك،نرسلهاطيبةتحية

منالكثيرفستجدوالخرائطالكتببخصوصأماببرامجنا.بإعجابك

.altarikصفحتناعلىوالموضوعاتالمقالات com*عنوأنتحت.س

منه:أخرىكثيرةمواقععلىكذلك(،والله)أنت

.jesustoday.com.س*.

.alkalema.usس.

يأعنالمختلفةواستفساراتكأسئلتكبجميعنرحبنحنكذلك

سؤالأيإرسالفيتترددلالذا،عليكسنردأنناونعدك،موضوع

لنا.استفسارأو

القديراللهرعايةفينتركك

".الطريقأسرةمن
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ففي،الكتببعضمعالرسائلبعضالبريدطريقعنليوأرسلوا

الأولى:الورقةففي،كتابمعهاأوراقثلاثفيهاوجدتالرسائلإحدى

كتباتهمنظريولفت،الشخصيةالبياناتكتابةطلبوفيها،تعارفبطاقة

الشكل:هذاعلكتبوهافقد،للديانة

.!أخرىديأنات!.مسيحي!.مسلم:الديانة

نأعلىإسارةهذاوفي!النصرانيقبلبالمسلمتبدأنصرانيةدينيةقناة

.القناةهذهفيالأولويةالمسلملدعوة

الأسئلة:سلسلةفيكتابأولبإرسالأخبروني:الثانيةالورقةوفي

وأخبروني؟العالمفييحدثماذا:الكتابهذاوعنوان،الحياةفيالعظمى

المراسلة،طريقعنمعناالكثيرون"يدرسفقالوا:بالمراسلةالدراسةعن

منانتهائكوبعد-6،امنالحياةفيالعظمىالأسئلةبإرسالنبدأ

انهممعجدا")1(،ومفيدةمتنوعةروحيةكتباتباعألكسنرسلدراستها

الاالمعلومةهذهعلىأتعرفولم،البرنامجفيبالمراسلةالدراسةعنيعلنوالم

منالمرسلبمايرحباليدبخطبكتابةالرسالةوتختم،رسائلهمطريقعن

ثم،بالتسلسلالكتببإرسالويعدنيلهم،متابعتيعلىويشكرنيجديد،

اليدبخطليكتابتهولعل.للصلاةطلبأواستفسارأوسؤالبأييرحب

سخصيا.بيالاهتمامإظهارعلتدلالمطبوعةالكتابةبعد

937.صانظر:()1
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الشوقفيهاويبين،الحياةقناةاستقبالطريقةففيها:الثالثةالورقةوأما

القادمة.لرساليالشديد

وهو:المراسلةعنوان:يكتبالثلاثهذهمنورقةكلنهايةوفي

VFIFN

P.أ69 .O BOX

1014 SKL, NORWAY

عامتقويمفيهابطاقتينعنعبارةوهيالرسالةهذهداخلهديةوأتتني

الصالحالراعيهوأنا:المسيح)قال:مكتوبالتقويمظهرعلىم،5002

:المقدسالكتابمنالفقرةهذهأسفلوكتب()1(،الخرافعننفسهيبذل

اكتب،المجانيةالمراسلةدراساتعلوللحصولأسئلتكعلىال!جابة

(.السابقالعنوانذكرواثم:التاليالعنوانعل

أنا...)ساعدنيكعابمعهاليأرسلواالحياةقناةمنأخرىرسالةوفي

لهم،بمراسلتيفرحتهمعنليعبروا،ماير(ل)جويس(،الأمانبعدماشعر

المقدسالكتابمننسخةعلىلأحصلالإنترنتعلىمواقععدةوذكروا

هي:المواقعوهذه.المعرفةمنوللمزيد

biblesocietv. org. lbسحلا.

gospelcom. net/ ibs/bibles!سلح.

al-maseeh. comس.

slamevat. comبهسيا

(t:01:يوحنا)tt.
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.fatherzakaria.com-كا*.

التعبئة.بعدإرسالهامنيطلبواتعارفبطاقةالورقةاخروفي

أواخرومن!طويلوقتمنذأراسلهملمأننيمعيتواصلونزالواوما

.الميلاديالسنةرأسبعيدليتهنئتهمرسائلهم

فأرسلوا،بالمراسلةالدراسةليليرسلوامعجزةقناةراسلتوكذلك

.الجديدةالحياة:بعنوانوهوالأولالجزء

المرسلة:الكتبأستعرضأنأودالرسائللبعضالعرضهذاوبعد

)1(؟المقدسالكتابتقرأكيف:كتاب+

دأر:بتوزيعهقام،صفحة57صفحاتهعدد،الحجمصغيركتيب

.المقدسالكتابلرابطةمحفوظةالطبعحقوقوجميع،المقدسالكتاب

منوحذر،المقدسالكتابقرأءةأهميةعنبدايتهفيالكتابتحدث

رئيسين:قسمينإلىالكتابوقسم،اليوميةالجرائدكقراءةقراءته

قواعد:خمسوهي:الفنيةالقواعد:الأول-

بالتشكيل.القراءةأ(ضرورة

القرينة.ضوءفيالقراءةب(

الترقيم.علاماتملاحظةمعالقراءةج(

.56ص(،م4502المقدسالكتابدارممر:)7ط؟المقدسالكتابتقرأكيف(1)
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303يةالتلصلي!بيةالع!تنياالفضلا-

الأصلية.اللغاتضوءفيالقراءةد(

المختلفة.النصوصأنواعمرأعياالقراءةهـ(

يلي:مامنهاأذكر،قاعدةعشرةاثنتاوهي:العمليةالقواعد:الثاني-

.القدسالروحعلىمعتمداالكتإباقرأأ(

المناسبين.والمكانالوقتاخترب(

دائما.بالترتيبالقراءةابدأ(ج

الملونة.الأقلامأستخدمد(

الاخرين.ساركهـ(

جاءومما،المقدسالكتابمنسفردراسةبطريقةالكتابهذاويختم

أنك:التأكدعليكالذلك:الخاتمةفي

بيتك.فيمقدساكتاباتملك.

باستمرار.المقدسالكتابفيتقرأ.

وتركيز.بعمقالمقدسالكتابتدرس.

.الكتاببمبادئوتسيرالمقدسةالكلمةخلالمنتلهج.

(.اللهكلمةيملكونلامنوسطالمقدسالكتابانتشارعلتساعد.
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)1(:الأمانبعدمأشعراناساعدني:كتاب+

عددصغير،كتيبعنعبارةوهومأير،جويسالكتابألفت

قسمين:إلىالكتابوينقسم،صفحةأ68:صفحاته

:نقاطعشرتحتهويندرج،مقبولسخصأنت:بعنوانالأولالفسم

)Iالسلبية.عنابتعد

إيجابي.هومابكلابتهجب(

المقارنة.تجنب(ج

محدوديتك.عللاالكامنةالإمكاناتعلىركزد(

موهبتك.مارسهـ(

مختلفا.تكونأنتجاسرو(

النقد.معتتعاملكيفتعلمز(

نفسك.قيمةاعرفح(

(،للطباعة)أوفستاسعد،إيمان:ترجمةماير،جويس:الأمانبعدمأشعرأناساعدفما)1(

ماير:جويسموقعوانظر

,oycemeyerme.org/home/Books. asp!سح!//:hp
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الصحيح.نصابهافيعيوبكضعط(

503

الحقيقي.الثقةمصدرعلىتعزفي(

بينتربطمرةكلوفي،الجانبيةالعناوينمنالعديدذكرتنقطةكلوفي

عدةذكرت(السلبيةعن)ابتعدموضوعفيفمثلا:،الرباتباعوبينقولها

الشعورتطرداللهمحبة،الثهكلمةمعيتفقبماالتحدثأهمبةمنها:عناوين

ويؤيد.يوافقالثهنتبناها،أنيريدنانظروجهةإبليعسلدى،الأمانبعدم

.المقدسالكتابمنالفقراتبعضتذكرعنوانكلوفي

(:صلاة)الثقةموضوعنعناولكنابيةايات:بعنوانالثانيالفسم

ثمالعقةلطلبصلاةذكرتالكتابيةالفقراتمنللعديدسردهاوبعد

.بالربشخصيةعلاقةلإقامةصلاة

الهاتفي:الاتصال:التواصلطرقمنالثانيةالطريقة

بالبرنامجالاتصالأرقاموترىإلاالبرامجمنبرنامجيخلويكادلا

واستفساراتهمشاكلهيطرحأو،يعرضفيمارأيهالمشاهدليعطيالقناةأو

قناةعدا؟مباشرةغيرالقنواتهذهفيالاتصالاتوكلعنها،ليجاب

للمشاهدوتتيحالكثيرالشيءالمباسرةالبرامجمنفعندها،ساتنور

البرامج.وقتفيالاتصال

وقناةالحياةوقناة7ساتقناةقبلمنsmsخدمةتفعيلتموقد
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حيثجذابةبطريقةالخدمةهذهتفعيلمعجزةقناةواستطاعت،معجزة

صوتهسماععلىجداحريصوالمتصل،المتصلينأصواتالمشاهدتسمع

،النصارىمنالقناةتوجهعلىالثناءتسمعاتصالكلوفي،أدائهوطريقة

تحيةإلقاءعندوخاصةكلامهمبطريقةمسلمونأنهميلمحونأناسومن

عرضفيالخاصأسلوبهاقناةولكل،نهايتهوفيالكلامبدايةفيالإسلام

الخدمة.هذهعلالمتصلينأصوات

الهاتفي،الاتصالطريقعنالمشورةخدمة7ساتقناةوقدمت

يستمعونبهم،يتصلمنلكلالمساعدةتقديمالخدمةهذهمنويقصد

هذهمعالتعاملطريقةالمتصلإعطاءويحاولونوالتساؤلاتللمشاكل

المشورة)خدمةعلىاتصلتوقد،المقدسالكتاببتعاليمربطهامعالمشكلة

وسألتني،باتصاليرحبتلبنانيةأمرأةوكلمتني)1(،بالإمارات(المسيحية

السعودية،منمسلمأننيوأخبرتها،ألاسملهافقلت؟وبلدياسميعن

طلبت،المقدسبالكتابالحلتربطمرةكلوفي،ودينيةاجتماعيةأسئلةسألتها

وتدور،الخليجفيالعوائلبعضعندتحدثاجتماعيةمشكلةفيرأيهم

وصلحتى،الزوجوأمالزوجةبينفيهاالخلافوقععائلةحولالمشكلة

الاتصالواستمر،السعوديةبتوقيتمساء5007الساعةم،6052فبراير52يخااتصلت(1)

دقائق.ععثر

http://kotob.has.it



703يةالتنصي!بيةالم!الفضانيات-

لي:فقالت؟يرضيفأيتهما؟الزوجةأوالأمإماالزوجيختارأنإلىالأمص

يصليأن)1("والحلاللهإلىالحلالأبغضهوالطلاقأنالإسلامفيعندكم

بينهم.المحبةيبعثلربناصلواوكلمابينهما،المحبةلينشروزوجتهأمهمع

المشكلةإذا:فقالت؟مشكلتهتحلولمكثيرايصليالرجلهذالها:قلت

المشورةنعطيمسيحيةمحطةنحن:قالتثمالتغيير.ترفضانلأنهمافيهما؟

المسيحيةفيعندناوالزوجة،الإنجيلباتباعأهلهنلزمولا،الإنجيلمن

فيجاءالواحدكالجسدالزوجينلأنكرامتها؟لهافالأم،الأممنأهم

فيصيربزوجتهويتحد،وأمهأبيهعنالزوجيستقل"لذلك:الإنجيل

المشاكل.لكلالحلهيالمحبةأنتكررماوكثيرأواحدا")2(.سيئاالاثنان

)1(

)2(

".الطلاقاللهإلىالحلال"أبغضص!:النبيعنعنهما-الله-رضيعمرابنلحديثإسارة

،اباديالطيبلأبيداود،أبيسننشرحالمعبودعونانظر:،ماجهوابنداودأبورواه

،الطلاقكرإهيةفي:باب،الطلاقكتابهـ(،أ541العلميةالكتبدار:)بيروتاط

مأمونخليل:ت،السنديبشرحماجهابنشنوانظر:3،61/الجزء0،788،6:برقم

برقم،الطلاقباب:،الطلاقكتاباهـ(،418المعرفةدار)بيروت:2طسيحا،

أحاديثتخريجفيالغليلإرواءانظر:الألبافي،ضغفهالحديثوهذا.180،2/2055

)بيروت:2ط،الشاويشزهير:إشراف،الألبانيالدينناصرمحمدالشيخ،السبيلمنار

.045،2/7651:برقمهـ(ا504،الإسلاميالمكتب

.5:31أفسس

http://kotob.has.it
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المحبةيدخل:فقالت؟أهلهقلبفيالمحبةيدخلكيفسألتها:ثم

وهو،رحيمغفوروربنادقيقةكلفيربكمتستغفرونفانتم،بالتسامح

ثمموجودا.البيوتفيالتسامحيكونأنبدفلا،خطئكمعليسامحكم

بينهم.الرابطهوالحبيكونحتىلهميصلواأنوعدتني

خاصإنهأمأحدلكلأيحصل:النصرانيةفيالخلاصعنوسألتها

باسمهينالبهيؤمنمن"كل:تقولالإنجيلفيايةفيه:فقالت؟بالنصارى

فيربناادعوانتالخلاص!،سينالكبهامنتفإذاالخطايا")1(،غفران

ربنا؟ياعليكأتعرفأنأريد:صادققلبمنلهوقلالخمسصلواتك

قلب:بأمانةملآخر؟شيءأنتأمعيسىعليهيقولونمنأنتأ؟أنتمن

الثهسيعرفكحينهامعه،وتمشيتكلمهأنتريددمانك،اللهمعرفةتريدإنك

عنصاخبارهممعهمبألتواصلالنهايةفيمنيطلبتثم.نفسهعن

القادمة.المبشرات

هي:قصيراتوقفاتخمسالمحادثةهذهمعوسأقف

علىالتنصيريةالفضائيةالقنواتحرصالمحادثةهذهفيرأينا:الأولى

وبذلمشكلاتهمحلطريقعنمعهمالتواصلخلالمن،المسلمينتنصير

.01:43الرسلأعمال(1)

http://kotob.has.it
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لهم.المشورة

واختيار،الإسلاميةالعقليةمخاطبةعلالمشورةمراكزقدرة:الثانية

الخمس،كالصلوات:المسلميننفوسمنالمحببةالمصطلحات

العباراتمنوغيرها،اللهودعاء،رحيمغفورأدئهوانوالاستغفار،

المسلمين.بينالمشتهرة

المشورةوإعطاء،الإنجيلفيموجودالحلبأنللمتصلالإيحاء:الثالثة

يطلبها،أندونللمتصلالصلاةبتقديمومبادرتهم،ذلكعلبناء

السعادةوسائلأهم!ن-طريقتهم-علىالصلاةبأنالمتصلويشعرون

.الحياةفي

التيبالإيحاءاتوالاكتفاءمباشرةالإسلامفيالطعنعدم:الرابعة

المتصل.ثقةليكسبوا؟الرسالةتوصل

فيالشديدةورغبتهم،المتصلمنالمستمرالتواصلطلب:الحامسة

حياله.فيتستجدالتيبالمبشراتإخبارهم

بالمراسلة:الدراسة3-

سهلبأسلوبالنصرانيةالعقيدةتعليمومعجزةالحياةقناتاحاولت
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طريقةفياختلافهمامع،المراسلةطريقعندرأساتفقدمتا،فهمهيمكن

الدرأسةهذهعنوتعلنذلكفيصريحةكانتمعجزةفقناةعنها،الإعلان

قناةأما،القناةعلمعجزةبرنامجعرضأثناءوفيالإنترنتعلىموقعهافي

البريدطريقعنمعهمتواصلومن،للمشاهدينعنهاتعلنفلمالحياة

ذلك.منهميطلبأندونلهأرسلوها

دراسةكلعنوسأتحدث،القناتينهأتينمندرأستانوصلتنيوقد

يلي:فيما

:الجديدةالحياةدراسة:الاولى:ألدراسة

قناةعليهاوتقومالسويد،منترسلالمراسلةطريقعندراسةوهي

رسالتهمفيجاءومما.(أدفردسنأريل)د.الدراسةهذهوألف،معجزة

لتحصلمسبقةمعرفةإلىبحاجة"فلست:قولهمالدراسةهذهمعالمرفقة

إلىواضحةإشارةالجملةهذهوفي"،الدروسلهذهالكأملةالقيمةعل

عنشيئايعرفلاالذيالمسلمفباستطاعة،النصرانيغيرالمشاهداستهداف

ويسر.بسهولةالدرأسةهذهمنالمعلوماتيةالقيمةعلىيحصلأنالنصرانية

يلي)1(:فيماوسأعرضهالأولالجزءمنهموصلنيوقد

وعند،دروسخمسةمنجزءكلويتكون،جزأينعنعبارةالدراسة.

93.ا388-صانظر:كاملةالدراسةعلللاطلاع(1)
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يليه.الذيبالدرسيبعثونأرسلالذيالدرسإتمام

الواحدةالصفحةوحجم،صفحاتأربعمنالواحدالدرسويتكون.

ول.4:العاديالورقحجمهو

ترحبللدارسمنهمرسالة:الأولى،ورقاتثلاثالدراسةمعترسل.

أسئلةمجموعةعنعبارةملونةورقة:والثانية،الدراسةعننبذةوتعطيهبه

الاخر،الدرسعلىليحصل،لهميرسلهاثم،الدارسعنهايجيب

إقناعحاولواالورقةهذهوفي؟السلسةهذهتدرسكيف:بعنوانالثالثةأما

فقالوا:(الأغلبية)اتباعنظريةباستخداموذلكالدراسةليئمبأنإليهالمرسل

دارسملايينأربعةمنأكثرحياةفيإيجابياتغيراالدراسةهذه"تركت

،جديدةحياةبدءعلىساعدتهموقد،الدراسةهذهأتمواالعالمحول

النفوسإلىوالعزأءالراحةوأعطت،والسلامالمحبةرسالةعليهمأدخلت

-معالمستفيدينعددإظهارأرادوا"،إاليومعالمنافيأكثرهاماوالتيالمعذبة

حياةإليهالمرسلليجرب-؟المنصرينهؤلاءمصدأقيةفيالكبيرالشك

السلسة.لهذهدارسملايينأربعةمنأكثروجدهاالتيالسعادة

)عندما:العبارةهذهبدايةفيوجاء،الخالقاللهةالأولالدرسعنوان.

إلىالطريقعلىتعرفتقدتكون،الخمسةالدروسهذهدراسةمنتنتهي

هذافيالأبديةوالحياةالخلاصإلىوالطريقالوحيد،الحقيقيالحيالإله

الأسياء(.كلخالقاللهعننتعلمسوف:الأولالدرس،الدرس
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جملةالمؤلففيذكر،المقدسالكتابعلمعتمدينالموضوعويعرضون.

أمعلةومنعليها،تدلالمقدسالكتابمنفقراتبعدةيأتيثم،واحدة

سخص)الله(،بكلمتهشيءكلالله)خلق:الدراسةفيوردتالتيالجمل

ولكنهالبشر،جميعيحب)الله(،مكانكلفيموجودروحهو.لهجسدلا

(.الملتويةوطرقناخطايانايكره

الدرسعلأسئلة:الأول:قسمينإلىمقسمةفهيالأسئلةورقةأما.

بيانات:الثانيوالقسم،الدرسهذأدأخلموجودةوالإجابات،المرسل

.الدارسعنتفصيلية

:الحياة!العظمىالاشئلةسلسلة:الثانية:ألدراسة

عليهاويقوم،الحياةقناةفي()الطريقبرنامجمنمقدمةدراسةوهي

وقد،قبرصفيالدراسةهذهوطبعت،بالمراسلةللدراساتالدوليالمعهد

فيماالدراسةهذهعنوسأتحدث،الأردنفيبريدهمطرلقعنوصلتني

يلي)1(:

أجزاء،عدةإلىمقسممنهادرسوكل،دروسستةمنمكونةالدراسة.

وعناوين،تفديريةسهادةلهأرسلتالسلسلةهذهالدارسأنهىصماذا

381.38-هصانظر:كاملةالدراسةعلىللاطلاع(1)
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هي:الستةالدروس

العالم؟فييحدثماذا:الأولالدرس

الله؟عنالحقهوما:الثانيالدرس

؟الحماةمعنىهوما:الثالثالدرس

العظمى؟حاجعكتواجهكبف:الرابعالدرس

؟الموتبعديحدثماذا:الخامسالدرس

الحقيقية؟الكنيسةهيما:السادسالدرس

مطويةعنعبارةوهو،السلسلةهذهمنالأولالدرسمنهموصلني.

الثانيةوفي،الدرسعنوانالاولىالصفحةففي،صفحاتعشرمنمكونة

،العاشرةإلىالثالثةالصفحةمنالعلميةالمادةوتبدأ،السلسلةعنمقدمة

عنل!جابةمخصصةوهي،للقطعقابلةمضافةورقةالمطويةهذهوفي

حتىالشكلبهذاووضعت،الدرسأجزاءبينموجودةوالأسئلة،الدرس

إليهم.الإجابةورقةبإرسالويكتفى،المرسلبالدرسالدارسيحنفظ

أجزاء:أربعةإلىمقسم؟العالمفييحدثماذا:الأولالدرلس.

الحق؟تعرفكيف:الأولالجزء

العالم؟بدأكيف:الثانيالجزء
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العالم؟أصابماذا:الثالثالجزء

ية-التنصي!بيةلم!ائياتالفضلا

العالم؟فيرجاءمنهل:الرابعالجزء

ماذا:الثالثالجزءفمثلا:،جانبيةعناوينإلىمقسممنهاجزءوكل.

هي:عناوينأربعةإلىقسم؟العالمأصاب

العالم.علطرأمأخطأأ(

الله.عدو(ب

.الإنسانخطيئةج(

الخطيئة.آثارد(

بالكتاباستدلالبعضهافي،مختصرةقليلةكلماتمنهاعنوانكلوتحت.

.المقدس

الأجزاء.هذهبينتطبيقيةتمارينولوجد.

الدارسمنويطلب،للحفظمخصصةالمقدسالكتابمنفقراتهناك.

"أسكرك:الصلاةهذهفيويقولون،للدارسيصلونالدراسةنهايةفي.

أقبلوأنا،خطايايعنالمسيحموتأجلومنليمحبتكأجلمن؟إلهييا
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،للشيطانوليسلكحياتيمنتبقىمالأحيالي؟نحلصاالانالمسيح

".آمين،تريدنيكماأصيرلكي؟غثرنيأرجوك
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يةالكلصي!بيةالعاالفضلائيات!

التنصريلأالفضائياقمقاومةسبل

إغفالها،يمكنلاحقيقةالتنصيريةالعربيةالفضائيةالقنواتخطورةان

وسريعةعقيدةفيالتشكيكنحواتجأه:متوازييناتجاهينفيتعملفهي

الحديثوعند.الجميعبينالنصرانيالديننشرنحواخرواتجاه،المسلمين

يعملأنيعنيلاالتخصصبحسمبالأدواروتقسيمالمواجهةسبلعن

الأفرادبهايقومساملةمواجهةإلىبحاجةفنحن،بمفردهسخصكل

وأفرادها.بمؤسساتهاالأمةتنهضعندماجدامؤثرةستكونوالمواجهة،والمؤسسات

الاختراقمنالدينحمايةفمسؤولية،ومجالهدورهبحسبيعملوكل

وأفرادا.مؤسساتوشعوبا،حكومات؟الجميعمسؤوليةالنصراني

الأمربمبدأتمسكتعندماالأممسائرعلفضلتالإسلاميةوالأمة

أخرجتأمةختر)كنتتم-تعالى-:قالالمنكر.عنوالنهيبالمعروف

ءامنولؤباللهوتؤقنوناتمنصرعنوتنهؤتبأتمغروفتآمرونللناس

أتفشقون!وأ!ثرهمالمؤمنوتمنهملهمخيرالكانالصتبأهل

للقاصيالدينهذاتبليغواجبالمسلمينوعل011،،:عمرانالأ

الدنيا،كنوزمنخيرالناسفهداية،الحسنةوالموعظةبالحكمةوالداني

ر!منلكخيرواحدارجلابكاللهيهديلأن"فوأدئهص!:قالكما
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إلىدعا"منر!:قال،تبعهمنأجورمثللهالخيرإلىوالداعي")1(،النعم

سيئاا)2(.أجورهممنذلكينقصلا،تبعهمنأجورمثللهكانهدى

ومواجهة،بالمعروفالأمرأبوابأعظممن--تعالىاللهدينإلىوالدعوة

واجه!محمدوهذاالمنكر.عنالنهيأبوابأعظممنالنصأرىأباطيل

وفعلقوة،منيملكما.بكلوالمواثيقالعهودنقضوألماالمدينةفياليهود

بأسخاصنحتصةمعهممواجهتهتكنفلم،المواجهةهذهفيالصحابةدور

دورأيؤديأناستطاعمنكلالمواجهةخطفيدخلإنما،آخريندون

تحقيردون،ومتوازيةومتكاملةشاملةتكونأنبدلاالمواجهةإذأفيها.فاعلا

يقومالأمةفيفاعلعضوفكل،عاملرأيمناستنقاصأوأحدجهدمن

عميقأالتأثيرسيكونوبهذأ،وتخصصهوحياتهطبيعتهيناسبالذيبالدور

-.تعإلىالله-بإذنوواسعأ

نستحضرأنعليناالتنصيريةالقنواتمقاومةسبلعنحديثنابدايةوفي

:والتصديللحلمنظوماتأربع

القنوأتخطرمنالأمةأفرادتحصينبها:ويقصد:التحصينمنظومة-أ

إدئه-رضيطالبأبيبنعلي)مناقب:باب،الصحابةفضائلكتاب:البخاريرواه()1

بنعلي)فضائلباب،الصحابةفضائلكتأب:ومسلم7،187/)1037:برقم-(،عنه

.(1872)654،2/4:برقم-(،عنهالله-رضيطالبأبي

2(.4065/)2674،:برقم،سيئةأوحسنةسنةسنمنباب،العلمكتاب:مسلمرواه)2(
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وأكاذيب.سبهاتمنتبثهوما،العنصيرية

931

تدعو،إسلاميةإعلاميةقنواتإيجادبها:ويرادالتأثير:منظومة2-

المنصرينزيفعنبعيدا،الحقيقيةبصورتهالإسلامعلىللتعرفالجميع

وأباطيلهم.المستشرقين

الممكنةالوسائلبكلالهجومهذأنوأجهأنوهي:المواجهةمنظومة3-

النصراني.الدينفيالخللوتوضيحالشبهاتردمن

القنواتهذهمشاهدةمنعبها:ونقصد:والحجبالمنعمنظومة-4

مشاهدتها)1(.يمكنلابحيثوحجبها

مكانتهبحسبكل؟الجميعتفعيلهافييشتركالأربعالمنظوماتوهذه

مختلفالعلماءودور،الشعوبدورعنيختلفالحكوماتفدور،ودوره

العامة.دورعن

أصحابعلىالواجباتبعضوذكرالأدوار،تقسيمفياجتهدتوقد

وهذه،التنصيريوالفضائيالإعلاميالزحفأمامللوقوفالدورتلك

هي:الأدوار

سياقفيوذلك،الإمامبجامعةالدعوةأستاذ،المجليإدتهد.عبدالمنظوماتهذهذكر)1(

القنواتمواجهةفيمنهاالاستفادةورأيتعموما،الفضاليةالقنواتمواجهةعنحديثه

،الشيطانمعموعدالفضائيةالقنوات:حولوالدعاةالعلماءندوةانظر:،التنصيرية

32.صهـ(،ا142محرما،1736)عدد:الدعوةمجلة،الصالحسليمان:كتبه
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.لحكوماتادور.

لعلمية.اوالمراكزلعلماءادور.

الدعوية.والمراكزالدعاةدور.

.الأعمالرجالدور.

الإعلاميين.دور.

المسلمة.الأسرةدور.

ية!الثلصلابيةالم!الفضائيات

الإسلامية.الشعوبدور.

الأدوار:هذهمندوركلفيالتفصيللىالى
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لعكوماقلووا

321

قمةفييأتيالتنصيريةالقنواتمواجهةفيالإسلاميةالحكوماتدورإن

منويملكونجمعاء،الأمةتفعيلوبأيدعموالعقد،الحلأهلفهم،الهرم

الناسوعامة،غيرهميملكهمالاوالإمكاناتوالأساليبالوسائل

"لأمراستجابة؟بمعصعةيامروالمإذابطاعتهماللهويتعبدونلرأيهميسمعون

الأتروأولىالرسولوأطيعوااللهأطيعواءأمنوااثذينكايها)-تعالى-:الله

بالئهتؤقنونكنمتمإنوالرسولاللهإلىفردوهءسىفىتنزعتتممنكزفإن

الأمرفولاةالنساء:95،.أتآويلا!وأخسنخترذالكالأخرواتيؤص

طاعةوتتضاعف،شعوبهمعندمسموعةكلمةلهمالإسلاميةوالحكومات

الإسلاميةالشعوبفرحوراينا.عنهوالدفاعالدينهذانمرةسبيلفيالشعوب

واتخذت!للنبيالمسيئةللرسوماتالقاطعرفضهاالحكوماتأعلنتعندما

بكثير-،ذلكمنأكبرالمنتظركان-صمأنعمليةمواقفالحكوماتبعض

فالشعوبقضيتها،لنمرةتستمرحتىالشعوبلهذهعونالمواقفهذهوفي

بمواقفدعصتواذا،تستطيعبماالإسلاملنصرةجاهزةالإسلامية

.نطاقأوسععلىالنصرةكانتحكامها

مرتقبةسياسيةخطورةثمبل،فحسبالدينعلالخطورةوليست

واضحةالعربللنصارىالسياسيةفالأطماع،القنواتهذهتدعمها

ويسعىكثيرا،السياسيبالجانباهتمالثالثسنودةالبابافمثلا:،للعيان
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سياسيةمطالباتولهبها،للانفرادتمهيدامصرفيالسلطةلاقتسام

منها:عدة

بعدللدولةالسياسيالبروتوكولفيالرسميالبابامركزيصبح)أن-ا

الوزراء.رئيسوقبل،الجمهوريةرئيس

.وزاراتثمانيلهميخصصأن2-

والشرطة.الجيشفيالعلياالقيادأتربعلهمتحددأن3-

المؤسساتمجالسكرؤساءالمدنيةالقياديةالمراكزربعلهميخصصأن-4

العموميين،والمديرين،الوزأراتووكلاء،والمحافظين،والشركات

.المدنمجألسورؤساء

والمراكزالوزاراتفيالنسبةهذهسغلعندالبابارأييؤخذأن-5

()1(.والتعديلالعناصربعضترشيححقلهويكون،والمدنيةالعسكرية

العربيةالبلادحكمفيمطامعولهمالسياسيةمطالبهملهمفالنصارى

اهـ(،؟.4،المجتمعدار)جدة:2ط،جريشةعليد.:الإسلاميالعالمحاضر)1(

الأمين،عمرجبرإفريقيا:فيالتنصيرحربالمواجهةحزاموانظر:22-.23،هص

الذخائردار)الدمام:اطالنجار،زغلولد.:راجعه،عثمانإسماعيلومدبولي

ا-47.153اهـ(،ص414
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المنطقة،فيالنصرانيالسياسيالمشروعتدعمالقنواتوهذه،الإسلامية

المسلمين.معالأولالمواجهةخطتكونلأنمهيئةوهي

نذيرفاستمرارها،للاشتعالقابلاوقوداتعتبرالتنصيريةالقنواتوهذه

بشكلالمسلمينضدالنصارىتعبئفهي،أهليةوحربطائفيةفتنة

منهمالمطلوبوالدورالمسلمينحكامأعناقفيعظيمةفالأمانة.تدريجي

جدا.كبير

المنصرينكباربأحدالإسلاميةالدولإحدىاحتفاءالعارمنوإن

معجزةبرنامجمنخاصةحلقة)1(معجزةقناةأظهرتفقدبلدها،داخل

وذكرت()2(،أدفردسناريل)د.للمنصرالباكستانيةالحكومةاستقبالعن

التيالأمنية"الإجراءأتبأن:لهمصرحالاهور(فيالشرطةقائدأنالقناة

زاروقدوزراء"،رئيسلاستقباليجرىماتوازي(اريل)لأجلاتخذت

فيالعلماءبعضواستقبلهباكستانفيالجوامعأسهرأحدالمنصرهذا

الجامعة،مديرباستقبالهوقاملاهور،فيالإسلاميةالجامعةوزار،الجامع

الذيالمسيحشفاءعنقيهأتحدثالطلابمنمجموعةعلىمحأضرةوألقى

ليوصلكبيراملعبايعطىعندماالمصيبةوتزدادوالجسد،الروحيشمل

مساء.،م002هيونيو4،معجزةقناة:معجزةبرنامج(1)

،معجزةبرنامجعلالقائمينومنمعجزةقناةأعمدةمن:أدفردسند.أريل)2(

المدرسة.هذهرسائللكلالمؤلفوهو،بالمراسلةالجديدةالحياةمدرسة:صئروعوله
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يومإلىالأربعاءيوممنأمسياتخمسالملعبهذأفيوقدم،المسيحرسالة

صلاةبسببسفواأنهمزعموأالذينبعضمعيلتقيليلةكلوفيالأحد،

المنصر.هذا

هؤلاءمعوالتنازلاتالتجاوزاتهذهلمثلنحزنكمسلمينإننا

المسلمين.تضليلمنتمنعهمصلبةمواقفنريدو،المنصرين

ولها،المسلمينأبناءتجاهعظيمةمسؤوليةتتحملالعربيةوالحكومات

والحجب،والتأثير،،التحصين:الثلاثالمنظوماتتفعيلفيبارزدور

المواجهة:هذهفيلدورهاالعرضهذاخلالمنذلكويتبين

هذهخطرمنالمسلمينتحصينعلىالعملالإسلاميةالحكوماتعلى-ا

الاتية:بالطرقوالتحصينالمناعةإيجادويمكن،القنوات

فيالإسلاميةالعقيدةلتعميقوالتعليميةالثقافيةالمؤسساتدورتفعيل(ا

عنوبعيدةسهلةبأساليبالعقيدةهذهوعرض،المسلميننفوس

العلمية.التعقيدات

العقيدةللناسليبينوا؟المختلفةالإعلاموسائلفيالشريعةعلماءإبراز2(

تساؤلاخهم.عنويجيبوا،السمحةالإسلامية

مقرراتإضافةإلىوتوجيههم،التعليموزاراتدورتفعيل3(
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والصغر،وشريعتهالإسلامعقيدةعنتتحدثالتعليملمناهجوموضوعات

للتحصين.الأعمارأنسبهو

أنواعكلفيهتتجمعالإسلاميةللدعوةخاصصندوقإنشاء2-

الصندوقلهذايكونوأن-،سعبيةأو-حكوميةوالمساعداتالتبرعات

كلفيفروعلهوتتكون،الإسلاميةالشعوبكلفيهتمثلإدارةمجلس

)1(.المقدسةالقضيةهذهفيالإسهامعلىالقادرةالأقطار

وتقوم،الإسلاميالمؤتمرمنظمةتتبناهاوإعلاميةبحثيةمراكزإيجاد3-

الفضائيوالبثعموما،النصرانيالتحركورصدبدرأسةالمراكزهذه

فيالصحيحللاتجاهالأمةتوجهخلالهاومن،أثارهلخطورةخصوصا؟

المقاومة.

العالمرابطةأوالإسلاميالمؤتمرمنظمةمنالمطلوبةالأدوارومن-4

والإعلاميينالعلماءمنخبراءتضمإسلاميإعلاملجنةتكوينالإسلامي

يجبالذيالعلميالأساسوضعاللجنةهذهوظيفةوتكون،والتربويين

الإسلاميةالبحوثلمجمعالثامنالمؤتمر،المحموديعلياللهعبدتبثيرية:وثيقة)1(

اقتراح5440-394ص2،هـ(جا893،الأميريةالمطابعلشؤونالعامةالهيثه:)القاهرة

مندولةأيتتبناهولمعاماالثلاثونيقاربماعليهمضىالمحمودياللهعبدال!ثيخ

أرضإلىوينقلهبهيقوممنللدينالمخفصينمنلهيقئضأناللهوأسأل،الدول

95.ص،والمسلمونوانظر:الاسلام.الواقع
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البرامجهذهتأثيرمتابعةوكذلك،دينيإعلاميبرنامجكلعليهيقومأن

)1(.تعديلإلىمنهايحتاجقدماوتعديليشاهدها،منعلى

التربويةالمؤسساتبينوالتعاونللتنسيقاليةتضمعأنالدولعلى5-

التنصيريالإعلاميالغزوأخطارلمواجهة؟الخيريةوالجمعياتوالإعلامية

وإمكاناتها)2(.مؤسسةكلتخصصمعيتلاءمبما

تقديمعلىوالحرص،الإعلاميةأجهزتهاتقويةالإسلاميةالدولعل6-

.والمؤثرةوالمفيدةالنافعةالبرأمج

توضحإسلاميةقنواتلإنشاءالمسارعةالإسلاميةالحكوماتعلى7-

الحنيف.للدينالصحيحالوجه

تحقيقا؟البرامجأنواعجميعفيالإسلاميةالدولبينالتعاونتحقيق8-

)3(.والعربيالمسلمالمشاهديجذبأفضللمستوى

)1(

)2(

)?(

محمدمبروكد.:العالمفيالإعلاموساثلعلىالسيطرةفيالصهيونيةالكماشةانظر:

.)5)-051صهـ(،ا164،الصديقمكتبة:الطائف)طا،مصطفى

للبثالمتوقعةالسلبيةالآثارمواجهةفيالتربية)دورلندوةالختاميالتقريرانظر:

-ا2منالفزةخلالالخليجلدولالعربيالزبيةمكتبالمباشر(،الأج!نبيالتلفزيوفي

.48صهـ(،ا514سعبان،4)العدد:،الخليجتلفزيونمجلةهـ،ا13/6/514

المواجهة:وأساليبالإسكالاتالمباسر:البثوقضيةالإسلاميالمجتمعانظر:

جمادى،41)العدد:،الإسلاميةسعودبنمحمدالإمامجامعةمجلة،السمالوطينبيلد.

.784صهـ(،ا614لآخرةا
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327يةالكنصي!بيةلع!االففلائيات-

هذهلبرامجوالحجبالمنعبدورتقومأنتستطيعالإسلاميةالدول-9

بالتشويشوذلك،والإصلاحوالتأثيرالتحصينحالةفيالفضائيةالقنوات

مكلفةكانت،وإنوهذه.أخرىصناعيةأقماربواسطةالقنواتهذهعل

الأمةعقيدةعلىالحفاظفإنفنيأ؟وممكنةوأخلاقيادينيامربحةلكنهاماديا،

)1(.ثمينكلمعهيرخصومبادئهاوأخلاقها

التيوالدولالقنواتهذهعلالممكنةالضغوطأنواعكلممارسة-01

:!يقول.وولدهلنفسهمحبتهمنأعظمونبيهربهيحبوالمؤمنمنها،تبث

،والدهمنإليهأحبأكونحتىأحدكميؤمنلابيدهنفسي"فوالذي

أسدودينهونبيهإلههعنيدافعالمسلموالحاكم")2(،أجمعينوالناس،وولده

وسلطانه.ملكهعنمدافعتهمن

الدولفيالمقامةالدوليةوالمعارضالاقتصاديةالمؤتمراتمقاطعة-11

أراضيها.منالتنصيريالبثلانطلاقسمحتالتي

سليمان:كتبه،الشيطانمعموعدالفضاليةالقنواتحول:والدعاةالعلماءندوة)1(

32.صهـ(،ا142محرما،1736)عدد:الدعوةمجلة،الصالح

74(،/1)41:برقم،الإيمانمنح!الرسولحب:باب،الإي!إنكتاب:البخاريرواه)2(

والوالدوالولدالأهلمنأكثر!اللهرسولمحبةوجوب:باب،الإي!انكتاب:ومسلم

67(./1)،44:برقم،أجمعينوالناس
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rVAية!الكلصلي!بيةلم!انياتالفضا

فيالطعنيمنعقانوناستصدارعلىالإسلاميةالحكوماتتعملأن-21

واليهود-،عليهموسلامهالثه-صلواتورسلهاللهأنبياءوفيالإلهيةالذات

المحرقةفيالقتلىأعدادفيالتشكيكمنيمنعقانونفرضاستطاعوا

عريقةأمةوالمسلمونحدوثها!أصلفيالتشكيكعنفضلااليهودية

منيمنعدوليبقانونالمطالبةحكامهاوباستطاعة،عميقةجذوروذات

.ل!سلامالإساءة
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932ي!التنصي!بيةالع!الفضائيات!

لعلميلأاكزلمراواءلعلمادورا

الربانيينالعلماءلأن؟والدعاةالعلماءدوربيننفصلانالصعوبةمن

المرأكزلأن؟المقامهذافيالفصلمناسبةرأيتولكني،مجتمعاتهمفيدعاة

المسائلتبحث:فالأولى،الدعويةالمراكزعننشاطاتهاتختلفالعلمية

والمراكزأعضائها،لدىوالمعرفيالعلميالمخزونعلىبناءأحكاماوتصدر

القائميكونأنيشترطولا،الإسلاميةالدعوةنشرفيتخصصت:الدعوية

زماننافيالدعاةمنفالعديد،العلموأهلالعلماءمنفيهاالعاملأوعلمها

قراءةعلىحياتهمسنيعكفواعلماء؟يكونواأندونالدعوةفنونأجادوا

الحديثإلىعمدتفلذلك،الأدلةبينوالترجيحالمسائلوبحث،الكتب

بينهما-.الترابطمع-مستفليندورينفيوالدعاةالعلماءعن

مناياتعدةفيهذاذكروقد،غيرهمعلىالعلماءفضل-تعالى-اللهان

لالذينوايغلمونلذينآيع!تتوىهلقل):--تعالىكقوله:الكريمالقرأن

الدنيافيمكانتهمورفع9،،الزمر:أ!تنبآلأأولوايتذ!رإئمايغلمون

ثذينوامنكتمءامنواائذيناللهيزفع)-:-تعالىفقال.الاخرةفيودرجاتهم

وخشية11،،المجادلة:أخبير!تغملونبماواللهدرجتاتعقوأوتوا

إنما)-تعالى-:فقالله-سبحانه-.غيرهمخشيةمنأسدلربهمالعلماء

والعالم28،،أفاطر:غفور!عزيزاللهإلتاتعلمؤاعبادهمناللهيخشى
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التلصي!ية-بيةالم!الفضائيات033

خيرابهاللهيرد"من!:قال.العلمبابلهي!رعندماخيرابهالثهأراد

الجنة.إلىطريقاسلكفقدالعلمطريقفيسارومن،")1(الدينفييفقهه

إلىطريقابهلهاللهسهلعلمافيهيلتمسطريقاسلك"...ومن!:الق

")2(.الجنة

الثهأمرناوقد،ومسؤوليتهموشرفهمفضلهمتوازيأمانةالعلماءوعل

كنتضإنلذتحراأقلفسئلوأ)-:-تعالىفقال.العلمعدمعندبسؤالهم

الميثاقعليهماللهأخذوقدوالأنبياء:7(،النحل:43،ا!تقلموتلا

ميثقاللهأخذوإذ)-تعالى-:فقال.كتمانهمنوحذرالعلمهذالتبيلغ

ظهورهتم4ورافنبذوهتكتمونهرولاللناسلتبيننهوتكتباأوتوائذينآ

1:عمرانالأ4يشتروتمافبئسقليلاثمنابهءواشترؤا 8 V).

يقومالتيالدينيةالمؤسساتإلىالإشارةمنبدلاالعلماءذكروعند

وتقربالعلماءجهودتجمعالمؤسساتفهذه،العلمأهلبعضعليها

علماءعلىفيجب،العلميةبحوثهمفيالاستمرارفيالباحثينوتدعم،بينهم

...!خمسهدثة)فأن-تعالى-:قولهباب،الخمسفرضكتاب:البخاريرواه)1(

/1)1'1629:برقم41(،:الأنفال1 Y)(،عنالنهيباب:،الزكاةكتاب:ومسلم

7:1برقم،المسألة 82/(،1..)rv

الذكر،وعلىالقرانتلاوةعلىالاجتماعفضل:بابوالدعاء،الذكركتاب:مسلمرواه(2)

2(.574)9266/4،:برقم
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331التنصلي!يةالم!بيةالفضائياتت

علىوالرد،الأممجميعبينالإسلامنشرالعلميةوالمؤسساتالمسلمين

وشريعته.الإسلامعقيدةضدالمنصرونيرددهاالتيالشبهات

الدعوةنشرتجاهعظيماواجباتتحملالعلميةالمؤسساتوكذلك

تعنىالتيالجامعاتبالذكروأخصعقيدتها،عنوالدفاعالإسلامية

للمؤسساتينظرونوالمنصرون-.-تعالىالثهإلىوالدعوةالشرعيبالعلم

دورلهالأزهرجامعفمثلا:،إزأحتهيجبجداربأنهاالإسلاميةالعلمية

جعلماوهذاالأقطار،جميعفيالدعاةونشر)1(الإسلاميالتعليمفيريادي

)كينو(يقولالموتمراتإحدىففيالكؤود،بالعقبةيصفونهالمنصرين

وهمخططنا،تفسدعقبةاكبروشيوخهالأزهرنعتبرزلنا"ولا:للمؤتمرين

العلماءودورإفريقيا")2(،أواسيافيمكانكلفيالحقيقيونأعداؤنا

أهمومنجدأ،كبيرالتنصيريةالقنواتمواجهةفيالتعليميةوالمؤسسات

يلي:مامنهمالمطلوبةالأمور

يقومفعندما،المختلفةالإعلاموسائلفيالإسلاميةالعقيدةنشر-ا

بأسلوبوشريعتهالإسلامعقيدةبتوضيحالعلميةوالمؤسساتالعلماء

.الكلاموعلمالعقائدتدريسفيطريقنهمعلىالتحفظمعهذا(1)

الإسلامية:البحوثلمجمعالثامنالمؤتمر،المحموديعلياللهعبد:تبشيريةوثيقة)2(

54.ص:والمسلمونوانظر:الإسلام2،445-446/
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محرفةعقيدةأيمنالأمةتحصينفييساهمونفإنهمالناسعامةيفهمه

فيرسخإذاالتوحيدتزاحمأنيمكنلاالتثليثوعقيدة.دخيلوفكر

وتبيينالإعلاموسائلعلىالعلماءظهورإلىبحاجةفنحن،المسلمينقلوب

إليه.والدعوةالحقالدين

المختلفةالإعلاموسائلفيالمنصرينسبهاتعلىالعلماءيردأن-2

لنشروسيلةتكونلالكيالردود؟فيالحكمةمعمنها،الفضائيهوخاصة

الناسلعامةالشبهاتإظهاراستطاعواالنصارىإن.الناسعامةبينالشبه

منردودهمالعلماءيظهرأنإلىبحاجةوالأمة،الفضائيةالقنواتعبر

منبثتالتينفسهابالوسيلةالردليكون؟القنواتهذهإلىالكتببطون

الشبهة.خلالها

يراهاالتيالشبهاتمعالمسلمتعاملطريقةيبينواأنالعلماءعل3-

المسلمعرفصهاذا،اليهتصلقدسبهةأيضدالمناعةنوجدحتىوشممعها؟

وأهله.نفسهعنوصرفهامقاومتهااستطاعالشبهاتمعالععاملكيفية

مستهدفونفالشبابوعلمائها،الأمةسباببينالقنواتجميعفتح-4

بحاجةوهمحد،عندتقفلاقدأذهانهمفيوالتساؤلات،غيرهممنأكثر

يطرحونهماكلاحزاممع،تساؤلاتهمعنويجيبمنهميسمعمنإلى

علىالإخباريةوالمواقعالصحفبعضتناقلتوقد.عليهمالتثريبوعدم
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ية!التلصلي!بيةالم!الفضائيات-
التيالأمورومن،الإسلامإلىعادتثمتنصرتالتيزينبقصةالإنترنت

الفتاةفهذه)1(،عليهمتطرحهاالتيبالأسئلةيبالوالمالعلماءأنزينبذكرتها

أقنعهاحتىيحتضنهامنالمنصرينمنووجدتأسئلتهاعنإجاباتتجدلم

،الشبابمعالمغلقةالأبوابكلفتحالكرامعلمائنافعل،النصرانيبالدين

مشكلاتهم.ومعالجةواحتواؤهم

لتدريسساعاتتخصيصوالدعويةالدينيةوالكلياتالجامعاتعلى-5

المسائل؟بعضفيالتفصيلإلىيحتاجالعلمطالبأنفكمالطلابها،الإعلام

وكيف،العلمفيهاينشرالتيالوسائلمعرفةإلىبحاجةالعصرهذافيفإنه

فاعلة.بصوريستخدمها

شرعيةبردودعنهايجيبواثم،النصارىسبهأبرزالعلماءيجمعأن6-

المسلمين،غيرمنيكونوقدجاهلامسلمايكونقدفالمشاهد،وعقلية

نحنلذا،الشبهةبهاعرضتالتيبالطريقةيقنعهممنيحتاجونوهؤلاء

الردودكانتوإذا.الشبههذهعلىللردوعقليةشرعيةأدلةإلىبحاجة

قدمأللسيرالفرصةوالإعلاميينللدعاةأتحنافقدومقنعسهلبأسلوب

.المؤثرةبالوسائلالمنصرينعلىالردنحو

العربية:قناةموقعانظر()1

.http:// www. alarabiya. net/ .00142/21/60/5002/seicitrA htm:
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يبرزواوأنالنصراني،الدينفيحدثالذيالتحريفالعلماءيبينأن7-

إليهيدعوماحقيقةالمسلمونليعرفالباطلةوشرائعهمعقائدهم

.الغرضلهذأالممكنةالإعلاموسائلوأستغلال،النصارى

التنصير،لمواجهةمركزبإقامةوالدينيةالعلميةالمؤسساتتقومأن8-

تحركاتالمركزهذايرصد،التنصيريللاعلامقسمفيهيخصصأنبدولا

باخرالمعنيةالمؤسساتويمد،المختلفةالإعلاموسائلفيالمنصرين

وتطورالأحداثلتجددوفقالمواجهتهممقترحاتويحددفيها،التطورات

العشوائيةعنبعيداالعلميالبحثأساسهاأعمالأنريدفنحن.الوسائل

لارتجالية.وا

هذهتوأجهإسلاميةقناةبإنشاءالعلميةوالمراكزالعلماءيطالبأن-9

إنشاءعلالأزهرموافقةالإطار-هذا-فيبهيشادومما،الشرسةالهجمة

الرحمنعبدالدكتوريقول.الإسلامعلالهجمةتواجهإسلاميةقناة

هناكأنخاصةشرعيةوضرورةواجبايعدالقناةإنشاءإن":العدوي

الكريم،القرانفيوالتشكيك،الإسلاممحاربةفيحاليامتخصصةقنوات

الإسلاميةالبحوثبمجمعالمتابعةلجنةوأقرت."ومعجزةالحياةمنها:

الرحمنعبدالدكتوربهتقدمالذيألاقتراحالأزهر-فيسلطةأعلى-وهي

قناةإنشاءالأزهريتبنىأنبضرورةم4002مايوفيالمجمععضوالعدوي
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335التنصي!يةالع!بيةالفضلائياتت

)1(.الإسلامعنللدفاعفضائية

الاستعانةوقررت،الفضائيةالقناةهذهإنشاءضرورةاللجنةوأيدت

نأعل،الفنيةالناحيةمنلعملهااستراتيجيةوضعفيالمتخصصينبالخبراء

منفتوىإصدارالعدويالدكتورطلبأيدتكماالأزهر.عليهايشرف

.الزكاةأموالمنالقناةتمويلتجيزالمجمع

مستقلةلجانتشكيلالعلماءمنكبيراعدداتضمالتيالهيئاتعلى-01

للأمةيحددواوأن،الإسلاميالعالمفيالتنصيريالنشاطتطوراتلمتابعة

المنطقة.فيالتنصيريالمشروعمقاومةألية

توصياتهاوتفعيلالمؤتمراتإقامةإلىالعلميةالمؤسساتتسعىأن-11

ملموسا.واقعاتكونحتى

فيصلةلهمنكلوعقلانيةبواقعيةالإسلامعلماءيخاطبأن-12

ومخاطبة،المنصفينوالنصارى،المعتدينالنصارىمخاطبةفعليهم،الموضوع

مخاطبةوعليهمالأمر،فياتصاللهمممنالمسلمينوغيرالمسلمينحكام

المسلمين،الأعمالورجال،والإعلاميين،التعليمورجال،الدعاة

ويختلفيتنوعأنبدلاالعلماءفخطاب،المسلمةوالأسروالشعوب

أولاين:إسلامموقعانظر(1)

01net/Arab is/ /60-4002/swen /91 artic le 60. shtm.اأس!ولnهhttp:// www. is lam
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الطريقبخطورةالاخرينونقنعبقضيتنانذكر،حتىالمخاطبباختلاف

المسلمة.والشعوبالدولمستقبلعلىالمنصرونيسلكهالذي
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لدعوللأالمراكزوالدعاةفىورا

337

المدئريأيها)دينهبتبليغص!النبيأمرمذدعويةأمةالإسلامأمةإن

ثم،الحسنةوالموعظةبالحكمةقومهفدعا،.-2ا:المدثرأ!تضفأنذز!!

أولوية--تعالىالثهإلىالدعوةفكانت،البررةالصحابةالنهجهذاعلىتبعه

القريبإلىووصل،الإسلامانتعثرالكبيرالهموبهذا،حياتهمأولوياتمن

والأمرالخير،إلىالدعوةعلىالأمة-تعالى-اللهحثوقدوالبعيد.

الخترلى!يذعونأمةئنكتمولتكن):فقالالمنكر؟عنوالنهيبالمعروف

آلأ!تمفلحوتاهموأوثبكتمنكراعنويتهؤنلمغروفباويآمرون

بالحسن؟قولهبوصفإليهالداعيعلى-تعالى-اللهواثنى،،401:عمران

ومالصنلحاوعملآدئهإلىدعآممنقؤلاأخسنومن)-تعالى-:فقال

أجورمثل-تعالى-اللهإلىوللداعية133،:أفصلت!الصتملمإنمنإئنى

تبعهمنأجورمثلالأجرمنلهكانهدىإلىدعامن9!:قال؟تبعهمن

الآثاممنعليهكانضلالةإلىدعاومنسيئا،أجورهممنذلكينقصلا

سيئاإ)1(.آثامهممنذلكينقصلا؟تبعهمناثاممثل

دعوةنشرتجاهكبيرةمسؤوليةيعحملونالدعويةوالمؤسساتالدعاةان

ومن،وعقيدتهالإسلامدينعنالدفاعوتجاه،الأمملجميعالإسلام

.318صفيتخريجهتم(1)
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rrAية-التنصيابيةالع!لفضائياتا

يلي:ماالدعويةوالمؤسساتالدعاةعلالواجبةالأمور

نفوسفيالإيمانغرسعلىالدعويةوالمؤسساتالدعاةيحرصأن-ا

سيعملبل؟الباطلةالدعواتيقبللابدينهالمقتنعفالمؤمن.المسلمين

الإسلاميةالعقيدةتنشروعندمامنها،المسلمينوتحذيرصدهاعلجاهدا

.والضلالالكفرفىعاةستنبذالأمةفإنالصحيحة

تبليغفيدورهمويفعلواالعلماءمعيتواصلواأناللهإلىالدعاةعلى2-

إذافالدعوة،الدينأمرمنعليهميشكلماكلعنيسألوهموأن،الدين

.كبيرةمزالقفيللوقوععرضةتصبحالربانيونالعلماءفيهاحيد

يحبإنسانكلإلىديننالنشرنسعىأن-كمسلمين-علينايجب3-

منكلعلىالحزنأشدلنحزن--واللهفإنناالخير،ورسالةالحقمعرفة

الدينهذايعرفأنعلالحرصأشدونحرصح!،محمدبرسالةيؤمنلم

كان-منالدعويةوالمؤسساتالدعاةعلىيوجبوهذا،حقيقتهعلى

-وخاصةالمسلمينلغيراهتمامهميوجهواأن-منهمذلكبإمكانه

المسلمفدعوة،عقولهمقدرعلويخاطبوهميدعوهموأن-،النصارى

عنتختلفالنصرانيودعوة،المسلمغيردعوةعنكبيرااختلافاتختلف

منيلجواأناللهإلىالدعاةوعلبهم،يختصبابقومولكل،الوثنيدعوة

المناسب.الباب
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933يةالتنصي!بيةالع!الفضلائيات-

وخطورة،وسائلهوتناميالتنصير،خطورةمنالأمةالدعاةيحذرأن-4

مقتل.فيوقعتيسمعهاأوالمسلميراهاشبهةفرب،لهموالاستماعرؤيتهم

اللهءايتسمغتتمإذاأقتكتبافىعلت!تمنزلوقذ):--تعالىيقول

غترم!حديثفىيخوضوامعه!حتىتقعدوافلابهاوششهزأبهايكفر

.!جميعاجهنمفىتبهفرينوألمنفقإناجامعأللهمثلهصإنإذأإنكص

0411:النساءأ

إجراءاتأهمومن،دعويمشروعلأيالجيدبالتخطيطالعناية-5

فييختلفونالدعويةوالمؤسساتفالأفراد.الاهدافوضوحالتخطعط

الاستراتيجي،بالتخطيطتعنىمنهيالمؤثرةالدعويةوالمؤسسة،أهدافهم

واضحةأسزاتيجيةتملكلاالتيوالمؤسسة،والمالالوقتمنحقهوتعطيه

منتملكلاوهيالتغييررياحمعتتغيروقدومحدودأ،ضعيفاأثرهاسيكون

شيئا.أمرها

للدعوةوبشريامادياقوياجهازاالدعويةالمؤسساتتنشئأن-6

بكلوتزويدهاالخارجفيالإسلاميةالمراكزعلبالإشرافيقوم،الإسلامية

المهاراتعلىوتدريبهم)1(،متطورةوأجهزةوكتبدعاةمنإليهتحتاجما

)الكويت:اط،إمامالدينكمالمحمد:منهجيةمحاولة:للاعلامالاسلاميةالنظرة:انظر(1)

.651صهـ(،ا104العلميةالبحوثدار
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التلصي!لمحة-بيةالم!لفضلائياتا034

أكملعلىرسالتهمنشرعلىيعينهممماالإعلاميةوغيرالإعلامية

الخارجفيالإسلاميةالمراكزبينالوصلحلقةهوالجهازوهذا.وجه

والتنصيريالإسلاميالنشاطوتتابعترصدالتيالعلميالبحثومراكز

سواء.حدعلى

والمعنوية.الحسيةللأمراضشفاءالقرانفيأنللناسالدعاةيبينأن7-

يزيدولاثقمومنينورخمةشفا"هوماتقزءانأمنوننزل)-:-تعالىيقول

الناسأمراضيستغلونفالمنصرون82،،:الإسراءأ!خساراإلألطلمينا

ونحن-،السلامعليه-المسيحاتباعفيالشفاءبأنإقناعهمويحاولون

المرضىسمعهالوماالحيةوالتجاربالقاطعةوالأدلةالبراهينمنعندنا

وسائلفيللناسإظهارهاإلىبحاجةونحن،الحقالدينبهذالامنوا

هذافيالأفكارومنمنها،الفضائيةالقنواتوخاصةالمختلفةالإعلام

الشرعيةالرميةعنمشروعاايإسلاميةالقنواتإحدىتقدمأن)1(:المجال

اياتعلىيحتويالأمراضرلأصحاببرنامجيقدمأنبمعنى،الفردية

طريقصوالشفاءوال!عادةالخيرمنعندنامانشرب!مكانناأنهالىالإسارةأردت)1(

فكرةلكلالمتأنيةالدراسةمعتوجهاته!م،اختلافعلىالجميعيشاهدهاعامةبرامج

والجوانب،الفكرةهذهمنالمشرقةالجوانببوضوحنرىحتى؟المجالهذافيتقزح

وتحتاج،مثالالاهيماالمطروحةوالفكرة.عدمهمنالتميذنقررثم،كذلكالمظلمة

.الاختصاصأهلمنوالتأملالدراسةمنمقلدا
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341يةالتنصي!بيةالم!نياتالففلا-

منمجموعةعليهويشرف،النبويةوالأدعيةالكريمالقرآنمنمنتقاة

مباشرةالهواءعلىالاتصالاتوتستقبل،الشرعيةالرقيةبابفيالثقات

والأدعيةالاياتويعطيهللمريضالراقيفيهايستمعمحددةأوقاتفيأو

التجاربمنكبيركئمعندناسيكونالزمنمنفترةمروروبعد،المقزحة

البرنامج،هذامنالمستفيدينمعلقاءاتتؤخذأنالممكنومن،النافعة

فهذه.إسلامهمفيسببافيكونالمسلمينغيرالبرنامجهذايشاهدوقد

في--تعالىالثهذكرهالذيالشفاءللناستظهرالتيالأفكارمنفكرة

الكريم.القران

الموضوعاتمنالشرعيهالرقيةموضوعأنهنا:عليهالتنبيهينبغيومما

فيالاختصاصوأهلالشرعيالعلملأهلفيهالرجوعوينبغي،الشائكة

ذلك.

ووسائلهونظرياتهالإعلاميتعلمواأن--تعالىالثهإلىالدعاةعلى8-

نستثمرحتىالجمهورمعالمؤثرالاتصالعليتدربواأنوعليهم،المؤثرة

الإسلامرسالةإيصالفيالمؤثرةالوسائلومعرفة.الهواءعلىدقيقةكل

العلمبيننجمعأنبنافيحسننفسها،الرسالةمعرفةعنأهميةيقللا

الإعلامية.والمهارةالشرعي

تبليغفيالمعاصرةالإعلاموسائلمنالاستفادةعلىالدعاةيحرصأن9-

فالأمة،الفضائيةالقنواتفيواسعإعلاميحضورلهميكونوأن،دعوتهم
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يةالتلصي!بيةالع!نياتالففلا342

هذافينعيشهمامعيتوافقبماوأساليبهاالدعوةوسائلتطوير)إلىبحاجة

1(.()وتطوراتتغيراتمنالعصر

سبهاتأبرزعلىيتعرفواأنللتنصيرالمواجهينالدعاةعلى-01

الشبهاتهذهاستغلالوكيفيةعليها،الردوكيفية،المنصرينوافتراءات

والمسلمين.المنصرينبينمنيعةحواجزبناءفيوالافتراءات

ابتداءالنصرأنيالدينفيالانحرافاتعلىيتعرفواأنعليهميجب-11

الصحيحللعقلالمناقضةالمحرفةبالعقائدومرورا،لكتابهمتحريفهممن

الحاضر.العصرفيالكنائسبواقعوانتهاء،السليمةوالفطرة

فعلىدعوخهم،فيهاالمنصرونينشرالتيالبيئةمعرفةعليهميجب-12

السياسية،وحالتهاوتاريخهاالمستهدفةالمنطقةجغرافيةمعرفةالدعاة

،والاقتصاديالثقافيومستواهم،الاجتماعيةوحالتهمفيهاالناسوطبيعة

أثرهمقويالمستهدفةالمنطقةعنالتفاصيلمنالكثيرالدعأةعرفوكلما

)2(.أتباعهموكثر

الجزيرةجريدةطاش،القادرد.عبد؟:نواجههفكيف؟زعافسثمالصليبيالتنصير)1(

علىوالمؤامرةالغربيالاعلاموانظر:7،صام(،12849/،4466/02)العدد:

)مكةعشرةالسادسةالسنةخضر،الرحمنعبدالعليمعبدد.إفريقيا:فيالإسلام

.138صهـ(،ا1820184العدد:الإسلاميالعالمرابطةإصداراتمن:المكرمة

.بتصرف.233ص،والإسلاميةالعربيةالبلادفيوأثرهالتبشير:انظر)2(
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rfrيةالتنصي!بيةالع!الفضائيات!

منالكعيرعلوالوقوف،المنصرينطبيعةفهمعليهميجب-13

)1(.دعوتهموصدمواجهتهمفيالمؤثرةالطرقليعرفوا؟أمورهم

مراكزمعللتنصيرالمنافسةالدعويةوالمؤسساتالدعاةيتفاعلأن-41

فييساهمواأنوعليهمالتنصير،حولدراساتتتناولالتيالعلميالبحث

الدعويمشروعهمتدعمالدراساتهذهلأنالمراكز؟لهذهالميدأنيالعمل

فاعليته.منوتزيد

دعوةفيتتخصصوالتي،والجالياتالدعوةمراكزفكرةتعميم-51

المراكزهذهوعلومعنويا،مالياودعمها،الإسلاميةالبلادداخلالجاليات

أهدافها.تحقيقفيالإعلاموسائلتفعيل
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345يةالكلصي!بيةلم!اتنياالففلا!

لأعمالالفىوررجا

النفوذصاحبةالقويةوالدولة،والشعوبللأممعظمىقوةالمالإن

الدولاقتصادفيوتتحكمقويا،اقتصاداتملكالتيالدولةهيالكبير

تكاليفيغطيمالايتطلبالضخمةالمشاريعقياموإن.والضعيفةالفقيرة

لها،اللازمالمالتوفرعندإلاجبارةأعمالاننتظرولا،ذاكأوالمشروعهذا

عظيمةمسؤوليةالمسلمونوالتجارالأعمالرجاليتحملالمنطلقهذاومن

عنها.والدفاعالإسلاميةالعقيدةنشرتحاه

القاثرينس!ألاوالخير؟البرأوجهفيالإنفاقا!لىأتباعهيدعوالإسلاميواللين

قتلمنرزقنبهممماأنفقواءامنوائذينايأيها):--تعالىيقول.منهم

ص-!ء،ه

الطلمون!هموآلبهفرونسفعةولاخلةولافيهبتعلأيوميأتىأن

لضفيضعفصحسناقرضااللهيقرضالذىذأمن):وقال45،12:البقرةأ

24،،:هالبقرة1!تزجعوتوإلتهويتكلحطيقبضوالله!ثيرةأضعالا

وأللهلكتمويغفزلكتميضعفهحسناقزضااللهتقرضوأإن):وقال

اللهسبيلفىتنفقوالكصألاوما):وقال(.17:التغابنأ!حليفشكوز

ائفتحقبلمنأنفقمنمنكصيسمتوىلاوالأزضالسموتميراثولله

آللهوعدوءوقتلوابغدمنأنفمواالذينمندرجةأغظمأوثبكوقتل

.،01الحديد:أ!خبيرتغملونبماواللهتحصمنىا
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ية-التنصي!بيةلم!الفضائياتا346

علفسلطهمالااللهاتاهرجل:اثنتينفيإلاحسد"لا!":وقال

ويعلمها")2(.بهايقضيفهو؟حكمةاللهاتأهورجل،الحقفي)1(هلكته

الله،رسوليا:قالوا؟"مالهمنإليهأحبوارثهمالأيكم"!:وقال

أخر(1)3(.ماوارثهومالقدم،ماماله"فإن:قال!إليهأحبومالهإلامناما

يعملوالأحاديثالاياتلهذهوقراءتهسماعهعندالمسلموالتاجر

الأمورومن-،-تعالىاللهوجهابتغاءالخيرأوجهفيالمألإنفاقعلىجاهدا

يلي:ماالمسلمينوالتجارالأعمالرجالمنالمطلوبة

الإسلامعقيدةتنشرالتيالمنابروالبرالإنفاقمجالاتأعظممنإن-أ

الوقتفيالدعوةمنابرأعظممنالإعلاموسائلوإنعنها،وتدافع

هذاعبرفألكلمة.الفضائيالبثأثرأالوسائلهذهأعظمومنالحاضر،

لمنخصبامازالالفضائيةالقنواتومجال،الناسمنالملايينيسمعهاالبث

يبقىلاأنهعلىليدل؟بذلكوعثر،إهلاكه:أيوالكافاللامبفتح:هلكته)1(

،المذمومالإسرافإيهامعنهليزيل؟الطاعات:فيأي(الحق)في:بقولهوكقلهشيء،منه

.1/102:الباريفتحانظر:

،(1/991):73،برقم،والحكمهالعلمفي:إلاغتباطباب،العلمكتاب:البخاريرواه)2(

816،:برقم،ويعلمهبالقرانيقوممنفضل:باب،المسافرينصلاةكتاب:وملم

/1(.)955

6442،:برقمله،فهومالهمنقذمماباب:،الرقاقكتاب:البخاريرواه)3(

26(.264-ه11/)
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347يةالتنصلي!بيةلم!اثياتالفضا-

منكاملةقناةإنشاءفييرغبمنالأعمالرجالفمن.فيهيساهمأنأراد

وإنجاحها،لدعمهاقائمةقنواتفييساهممنومنهم،الخاصماله

خلالهامنتبثالقنواتبعضمنساعاتشراءفييرغبونواخرون

منخاليةقناةإنشاءفيالمسلمالتاجريساهمأنوينبغي،الإسلامرسالة

.!محمدعلأنزلك!االإسلامالناسيرىحتىوالمنكراتالبدع

وغيرللمسلمينالموجهةوالدعويةوالتعليميةالإغاثيةالمشاريعدعم2-

الماديالدعممنمزيدإلىويحتاجقائمالمشاريعهذهمنفالعديد،المسلمين

ليرفع؟المشاريعهذهإلىيحتاجفالمسلم،الجميعإلىالخيررسالةيوصلحتى

ماسةبحاجةالمسلموغير،بلدهفياللهإلىدأعيةويتخرج،نفسهعنالجهل

والتحريف.التشويهعنبعيدأحقيقتهعلالإسلاممعرفةإلى

الإسلامإلىتدعوتلفزيونيةبرامجإنتاجفيالمسلمالتاجريساهمأن3-

يقدممنتجدلمإذاوالورقالذهنحبيسةتكونقدفألأفكار،عنهوتدافع

والمنتجينالإسلاميةالإنتاجمراكزدعموعندالنور،لترىالماديالدعملها

.المؤثرةالتلفزيونيةالأعمالمنالعديدسنرىالمسلمين

التنصيريةالحركةرصدفيالمتخصصةالعلميالبحثمراكزدعم-4

مفتقرةالبحثومراكزخصوصا.التنصيريالإعلاموسائلوفيعموما،

رجالفعلى،وجهأكملعلدورهاوتؤديتقومحتىالماديالدعمإلى

والإعلامالتنصيرحقلفيوالأبحاثالباحثيندعمالمسلمينالأعمال
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rfAية-التنصي!بيةلم!االفضائيات

القائم.التحديمستوىعلنكونحتىالتنصيري

الإعلاميينلتدريبخاصةمراكزالمسلمونالاعمالرجاليقعمأن-5

إلىنفتقرونحن.مؤثرةعصريةبلغةالإسلامرسالةيقدمواحتى؟المسلمين

والتدريبالتعليممنالمزيدإلىيحتاجالمسلموالداعية،الإعلامفيالمهنية

مؤثرا.إعلامياداعيةيصبححتى

فيللطعنالمنصرينأمامالمجالفتحتالتيالدولمنتجاتمقاطعة6-

المسلمينعقيدةوفي!،محمدالنبيوفي-،وتعالى-تباركالخالق

المنتجاتالمسلمونقاطععندماقوتهاالمقاطعةأثبتتوقد.وشريعتهم

في!لرسولنامسيئةصوربنشرسمحتالدانماركدولةلأن؟الدانماركية

وعلى،استخدامهأحسنإذأفتاكسلاحالمقاطعةوسلاحصحفها.بعض

المسلمين،عقيدةفيتطعندولةأيمنتجاتمقاطعةتفعيلالمسلمينالتجار

رعتالتيالدولةمنالقادمةالسلعبيعأواستيىادعنالتاجرامتنعفإذا

يعينبهذافإنه؟نفسهالغرضيؤديممابغيرهاوأستبدلها،الإسلامفيالطعن

واستمراريتها.للمقاطعةللانضمامالمسلمينعامة

الدولمقاطعةدعمفيوالصناعيةالتجاريةالغرفدورعلنؤكدوهنا

أراضيها.منتبثأنالتنصيريةللقنواتسمحتالتي
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934يةالكنصي!بيةالح!لفضائياتا!

لإعلامي!ادور

وسائلوتتفاوت،والمجتمعاتالأفرادعلىالتأثيرفيبارزدورللاعلام

الوسائلهذهمقدمةفيتأقيالفضائيةوالقنواتالتأثير،درجةفيالإعلام

غ!مرهم.منبهاأعرفالصناعةوأصحابأثرا،

التنصيريالإعلاممواجهةعلالأقدرهمالمسلمونوالإعلاميون

ودحضالحقإحقاقنريدونحنخصوصا،الفضائيةوالقنواتعموما،

الدينعلىللهجومالأعداءيستخدمهاالتيذاتهابالوسائلالباطل

يلي:ماالمسلمينوالإعلاميينالإعلامعلالواجباتومن،الإسلامي

الحقإيصالإفنهو:الإسلاميوالإعلام.نزيهإسلاميئإعلامإيجاد-ا

اجتنابه،قصدودحضهالباطلكشفوفن،والتزامهاعتناقهقصدللناس

فييسارعواأنالمسلمينالإعلاميينمنتنتظروالأمة()1(،وتحصينبناءفهو

نفوسفيالتوحيدعقيدةيرسخ،الإسلاميةالهويةيحملإعلامإيجاد

لكلبإيصالهااللهكلمةويعلي-،-تعالىاللهلشرعالسيادةويحقق،المسلمين

المسلمينقضاياعنيدافعوأنوالنقاء)2(،الطهرمجتمعإلىويوصلنا،الناس

العثسنقيطي،ساداتيمحمدسيدد.:والخصائصالمفهوم:الإسلاميالاعلام)1(

.14صهـ(،ا914،الكتبعالمدار:)الرياض2ط

الشنقيطي،ساداتيمحمدسيدد..والوظائفايأهداف:الإسلاميالإعلامانظر:)2(

4،الكتبعالمدار:)الرياض2ط 1 V7.صهـ(،ا
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ية-التلصي!الع!بيةالفضانيات035

علىفيجب.الإسلاميةالعقيدةعلىالعنيفةالهجمةويقاوم،مكانكلفي

فالمنصرون،ووسائلهالإسلاميالإعلامبمسيرةالاهتمام)زيادةالأمة

الندذلكمواجهةالمسلمينوعلى،الإعلاموسائلمنالآلافيمتلكون

تحقيقتمفقدالصحيحةالإسلاميةالعقيدةنشرتوأكثر()1(.فإذابالند

)2(.الإسلاميالعالمأبناءبينالثقافيوالأمنالإعلاميةالمناعة

الإيمانفيهمتغرسالعمريةالمراحلجميعتخاطببرامجإبداع2-

القضاياومناقشة،أجلهمنوالتضحيةالدينوحب--تعالىبالئه

إسلامي.منظورمنالاجتماعية

الإسلاميةالرؤيةتتوحدلكي؟الإسلاميينالإعلاميينتلاقيأهمية3-

للتعاونبرنامجوضعإلىملحةوالحاجة.أمتناقضاياحولالصحيحة

إلىبهيتوصلصادقاعرضاالإسلاميةالقضايالعرضالإعلاميوالتنسيق

الحلولإلىللوصولوالسعيالتضامنفييساهم،عامإسلاميرأيتكوين

الجزيرةجريدةطاش،القادرد.عبد؟:نواجههفكيف؟زعافسمالصليبيالتنصير)1(

849:)العدد 12 ،02/ till،)علىوالمؤامرةالغربيالإعلاموانظر:7،صام

.138صإفريقيا،فيالإسلام

(Y):478ص،السابقالمرجعانظر.
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351يةالكنصي!بيةالح!الفعلائيات-

)1(.وأزماتهالإسلاميعالمنامشكلاتعنالحقيقةالصورةلنشر؟المناسبة

الحقلفيالعاملينجمععاتقهاعلتأخذإسلاميةإعلاميةهيئةإنشاء-4

)2(.الإسلاميةالقضاياكافةتجاهارائهموتوحيد،الإسلاميالإعلامي

فيالتنصيريالمشروعلمواجهةالإنترنتشبكةعلىعالميموقعانشاء-5

موقعإلىبحاجةونحن،ومشتتةمبعثرةالإنترنتعلفالجهود.المنطقة

فيالمساهمةيريدومنبالتنصيرمهتمكلإليهيرجع،المنصرينلمواجهةعالمي

.التنصيريالم!ثروعمواجهة

والفرنسية،،والإنجليزية،كالعربية؟مختلفةبلغاتإسلاميةقنواتإنشاء-6

تقنياتباخرالاستعانةويجب،عنهوتدأفعالحقللدينتدعووغيرها؟

مقاومةيعنيوهذاوالحوار.والتمثيلوالتأليفوالإخراجالبثفيالعصر

)3(.والتقنيالعلميالتقدملغةوهيالعصر،بلغةالتنصيريالمباشرالبث

)1(

)2(

)?(

للدعوةالعالميالمجلس،التحدياتمواجهةفيالإسلاميالإعلامندوةفيانظر:

الثامنة)السنةالإسلاميالتضامنمجلة،الإسلاميالعالمرابطةمعبالتعاونوالإغاثة

33.صهـ(،\414الأولربيع،التاسعالجزء،والأربعون

.34ص:السابقالمرجع

المواجهة:وأساليبالإشكالاتالمباشر:البثوقضيةالإسلاميالمجتمعانظر:

جمادى،41:)العدد،الإسلاميةسعودبنمحمدالإمامجامعةمجلة،السمالوطينبيلد.

.784صهـ(،ا614الآخرة
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العربيةبالثقافةللتعريفالثقافيالمجالفيبرامجيةموادبإنتاجالعناية7-

ب!نتاجالخاصةالتلفزيونيالإنتاجشركاتمنالاستفادةمع،الإسلامية

كثيرةإنتاجهايمكنالتيوالموضوعات،والعلميةوالدينيةالثقافيةالبرامج

يلي:مامنهاوأذكرجدا

وعمقها،الإسلاميةالعربيةللمقافةالعريقالتاريخإن:1،علام(1

النشاطاتمجالاتمختلففيبأعلامهاغنيةجعلهاوغناها،وشمولها

الثقافية.

قديمة،وثقافاتحضاراتمنالباقيةوالرموزالاثاروهي:المعالم2(

الثقافةعمقمدىعنتعبيروهي،وحضاريةثقافيةنشاطاتتسجل

انتاجويمكن.وقيمهوتفكيرهعصرهأظروفعلوتشهدوغناها،

القديمة،والمدارسالمساجد،:مثلالدينيةللمعالمعديدةتلفزيونيةمواد

التيوالأماكن،الأثريةوالائنيةوالحصونالقلاع:مثلالتاريخيةوالمعالم

وغيرهما،والقادسعةاليرموك:مثلهامةتاريخيةأحداثبهاحدثت

.والصحاري،المشهورةوالجبال،الرئيسةالأنهار:مثلالجغرأفيةوالمعالم

التشكيلي،الفنومعارض،الكتبكمعارض:الثقافيةالنشاطات3(

وغيرها.،العمارةوفن
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والأمية،،المسلمةالمرأةكقضايا:اجتماعبةونشاطاتفضايا4(

كالفلاحين؟اجتماعيةلفئةاليوميةوالحياةوالتقاليد،والعادات

وغيرهم.والموظفين

العربية:واللغة،والطباعةكالصحافة:الابداعيةالأعمالتاريخ(ه

العلميةوالإسهاماتبها،يتعلقوماوألفاظهاأسلوبهاوتطوربنيتها

.حققوهالذيوالسبق،المسلمينللعلماء

والتحدي،الإسلاميةوالثقافة،الثقافيكالغزو:معاصرةقضايا6(

.المعلوماتومراكز،التكنولوجي

:للاطفالالمخصصالإنتاج7(

ومن،التنصيريةالهجمةمنيحصنهمتلفزيونيإنتاجعلىالحرص

يلي:ماالمقترحةالموضوعات

أصولتتضمن،الطفولةلمراحلالعربيةللغةتعليميةأفلامسلسلة.

.جديدةمفرداتوإعطاء،المعانيوتبسيط،الصحيحالتحدث

أثريةأقعومو،وعربيةإسلاميةمعالمعنتسجيليةأفلامسلسلة.

وتاريخية.

ثقافية.نشاطأتوعن،مبدعينعنحواريةأوفلميةسلسلة.
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)1(.ونشاطاتهمالمسلمينالأطفالحياة.

بالإعلامللنهوضهامةمقترحاتالعربيةالدولجامعةقدمتوقد8-

يلي:مامنهاأذكر،الإسلامي

غيرالأقطارمختلففيالإسلاميةللأقلياتالإسلاميالإعلامسمول(ا

ومزيد،الإسلاميالعالمولغاتالحيةاللغاتبمختلفالإسلامية

منإليهيحتاجونبماوإمدادهم،لهمإذاعيةبرامجوإعدادبهمالعناية

ملائمة.دينيةكتب

منهايتخرج،الإسلاميللإعلامعليأومعاهدمرأكزتكوين2(

للاعلاموتكنولوجيعلميمستوىأعلىفيإعلاميونمتخصصون

والتعليم.والثقافةالإعلاموزاراتمعبالتعاونوذلك،الإسلامي

الثقافةفروعمختلففيالمتفوقللانتاجالمشجعةالجوائزرصد3(

مختلففيالمتفتحةالإعلاميةالإسلاميةللمادةتوفيرا؟الإسلامية

الترفيه.مجالذلكفيبما،المجالات

العربيةبالعقافةللتعريفأداةالعربيةالفضائيةالقنوإتنجعلأنيمكنكيفانظر:)1(

،والعلوموالثقافةللزبيةالعربيةالمنظمة)تونس:العواداتحسين؟:الإسلامية

.بتصرف37-45صام(،899
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وتشريعإسعاعمصدرتكونالإسلاميللاعلامعلميةمنظمةإنشاء(4

الإسلاميةالوكالاتدعممع،إعلاميةمؤسساتمنهاوتنبثق،وتوجيه

للأنباء)1(.

.051-941ص،الصهيونيةالكماشةانظر:())
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لمسلمةاwسرةفىورا

357

أولفهي،الطفلمعتتعاملالتيالتربويةالمؤسساتأولهيالأسرة

ثم،وتوجيههوتنشئتهرعايتهعلىتقومالتيوهيالدنيا،هذهفييستقبلهمن

.والإعلاموالمسجدكالمدرسةالأخرىالزبويةالمؤسساتدوريأتي

والحنانفالحبالأولاد،تجاهكبيرةبمسؤوليةيشعرانالمسلمانوالوالدان

لهم،الرأحةسبليوفراحتىالجسامالأعباءلتحملالوالدينتدفعوالشفقة

،راع"كلكمبهااللهأمرهماالتيالمسؤوليةعظمالحبهذامعويستشعران

راعوالرجل،رعيتهعنومسؤولرأعالإمأم،رعيتهعنمسؤولوكلكم

عنومسؤولةزوجهابيمشافيراعيةوالمرأة،رعيتهعنومسؤولبيتهأهلفي

الطفلتوجيهفيجداكبيردورعليهاوالأسرة)1(.الحديث.".رععتها.

لأولادهاالمسلمةالأسرةأتاحتفإذا،توجيههفيالمناسبةالوسائلوتوفير

أفكارعلىجنتفقدرقيبأوتوجيهدونالفضائيةالقنواتإلىالنظر

تجاهعظيمةمسؤوليةالمسلمةالأسرةتتحملفلذا،وسلوكهمأطفالها

فيكبيرادورأالأصةعلىفإنهذاتقرروإذا،وحمايتهملبنائهمأولادها

398،:برقم،والمدنالقرىفيالجمعةباب:،الجمعةكتاب:البخاريرواه)1(

9182،:برقم،العادلالإمامفضيلةباب:،الإمارةكتاب:ومسلم441(،)2/

.)3/9145(
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المسلمةالأسرةعلىالواجباتومن،التنصيريةالفضائيةالقنواتمواجهة

مايلي:

علوالتأكيد،والبناتالأبناءنفوسفيالإسلاميةالعقيدةغرس-ا

منوغيرهاالكريمالقرانوتعظيمر!،محمدونبوة-،-تعالىاللهوحدانية

يحصنفإنهورسولهباللهيؤمنعندماوالطفل،الضروريةالإسلاميةالعقائد

التنصيرية.القنواتتبثهاالتيالأفكارمن

الكتببعضعلىتحتوي،مصغرةومرئيةسمعيةإسلاميةمكتبةإنشاء2-

الإسلاميةالعقيدةوتعلمهم،نفوسهمفيالإيمانتغرسالتيالدينية

والثقافيةالدينيةوالمرئيةالسمعيةالأشرطةبعضبهاويوجد،الصحيحة

الوالدينوعلى،المغرضةالأفكارمنالمسلمالطفلليتحصن؟والترفيهة

قبلخلدهفيتدورالتيالمسائلعنوالبحثالقراءةعلىالطفلتعويد

عليها.إجابته

الإسلاممبادئتعلمهوالتيللطفلالمفيدةالإعلاموسائلتوفير3-

الإسلامية،والقنواتوالأشرطةوالكتبكألمجلات،العظيمةوادابه

إلىيصلوقدرغباتهيحققعمافسيبحثالمناسبالبديليعطلمإذافالطفل

بينتجمعالتيالوسائلتوفيرإلىالمبادرةالأسرةوعلالخاطىالاختيار

.الإسلامبقيممتمسكجيلبناءنريدفنحن،والزفيهالمعرفة
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التساؤلاتهذهتركوعدمالأولاد،تساؤلاتعنالوالدينإجابة-4

يسألفقدالوالدينمنمقنعةإجابةيجدلمإذاالولدلأن؟إجابةدون

يقومعندماالخطورةوتكمن،صحيحةوغيرمشوهةإجاباتيجيبهسخصا

يوافقبماويجيبالنمرافيالمعلميسألفقد!النصارىأحدالأولادبتدرش!

.معتقده

التيالمدارسعنالبعدكلوالبعدللأولادالمناسبةالمدرسةاختيار5-

فضائيةقناةأولكتابالطلابيوجهقدالنصرانيلأن؟نصارىفيهايعمل

وعقيدته.دينهفيتشككأموراالطالبفيطالع،الإنترنتعلموقعأو

عنوالسؤال،لأوقاتهماستغلالهمطريقةفيوالبناتالأبناءمتابعة6-

معابعةعلىتحرصقدفألأسرة،الفكريةوتوجهاتهمديانتهموعنأصحابهم

نأصحيح.المتابعةهذهنسيتالجامعةدخلوافإذاصغرهمفيأولادها

والمنصرون.بالكليةإهمالهاالخطورةمنلكنالولد؟كبرإذاتقلالمتابعة

إلىالنصارىوفتياتسبابتوجيهطريقعنالجامعاتطلاباستهدفوا

سيتمالصحبةطريقوعن)1(،وفتياتهالإسلامشبابمعصداقاتإقامة

مشاهدةأوسماعإلىوالتوجيه،الشبهاتوبثالدينيةالمسائلبعضنقاش

مواقعأوالفضائيةالقنوأتأوالإذاعاتطريقعنالمنصرينبعض

العربية:قناةموقعانظر،البابهذافييقالماأسهرزينبالفتاةوقصة(1)

-http://www. alarabiya. net/.00142/21/60/5002/selcitrA htm
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أصحابهم.علوالتعرفالأبناءمتابعةواجبالاسرةوعلى،الإنزنت

الطفل،عنالتنصيريةوالمجلاتوالمواقعالقنواتكلحجب7-

الأولادمنعوخاصة،مدمرةتنصيريةوسيلةكلمنعالأسرةوباستطاعة

التنصيرية؟القنواتمشاهدةأوالإنترنتعلالتنصيريةالمواقعتصفحمن

ومتابعة،البيوتمنالعديددخلتالفضائيةوالقنواتالانترنتلأن

الشخص،إرادةيحكمهاالتنصيريةالقنواتومشاهدةالتنصيريةالمواقع

طريقعنوذلكأولادها،عنوالقنواتالمواقعهذهحجبالأسرةوعلى

غيىها.لىالغاءللأسرةالمفيدةوالقنواتالمواقعاختيار

،الأخرىالزبويةوالمؤسساتوالمسجدالأسرةبينالعلاقةتنمية8-

والاتصالاتوالاجتماعاتوالندواتاللقاءاتخلالمنوتوثيقها

)1(.الوسائلمنوغيرها

المتوقعةالسلبيةالاثارمواجهةفيالتربيةدور:لندوةالختاميالتقريرانظر:)1(

منالفترةخلالالخليجلدولالعربيالتربيةمكتبالمباشر،الأجنبيالتلفزيوفيللبث

.48صهـ(،ا514شعبان،4)العدد:،الخليجتلفزيونمجلةهـ،ا6/514/-1213
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الإسلامملأالشعوبفىور

ترىفهيحولها،منيدورعمامغيبةتعدلمالإسلاميةالشعوبان

يخططمنوكلحيالها،موقفاوتعخذوتحللهاوقوعها،وقتالأحداث

وأثبتت،حسابألفالإسلاميةللشعوبيحسبفإنهالمنطقةفيبتغيير

المشاريعمنالحدعلىوقدرتها،للعالمصوتهاإيصالعلىقدرتهاالشعوب

العظمى.الدولحيرتمواقفاتخاذعلىقدرتهاوأثبتت،المنطقةفيالمدمرة

بعد!النبيلنصرةالإسلاميةالشعوبوقفةالأيامهذهنعيمشونحن

الشعوبوقفتهالذيوالموقف!،بشخصهالأوروبيةالصحفاستهزاء

الدولحكوماتشجعالموقفوهذا،ومشجعمشرفموقفالإسلامية

عوناالشعوبفكانتشعوبها،لموقفمشابهموقفأتخاذعلىالإسلامية

ص!.النبيشخصفيالطعنهذاأمامصراحةالوقوففيلحكوماتهاكبيرا

القنواتهذهتجاهالموقفهذامنأصلبموقفإلىبحاجةونحن

بشخصوطعنت،الإلهيةبالذاتطعنتالقنواتفهذه،التنصيرية

ح!،رسولهوكلام-تعالىاللهبكلاموطعنت،وزوجاته!الرسول

المسلمسعبهاإلىالحاجةبأمسوالأمة،وسريعتهالإسلامبعقيدةوطعنت

فالشعوب،المنطقةفيالتنصيريالمشروعتجاهوصلبةصادقةوقفةيقفبأن

التنصيرية،الفضائيةالقنواتمواجهةفيكبيردورعليهاالإسلامية

يلي:ماالإسلاميةالشعوبعلىيجبومما
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ية-التنصي!بيةالم!تنياالففلا362

فيوعلمائهاحكامهامعالإسلاميةالشعوبتتكاتفأن-ا

مناللهإلىأحبالصفوفوتكاتفبخير،تأتيلاالفرقةلأن؟المواجهة

كأئهصبتينصفا-سبيلهفىيقتلوتلذيىايحباللهإن)سقها

بالأدلةلهمنوضحأنالحكاممعالتكاتفومن،.4:الصفأ!مرصوص

لنصرةمواقفباتخاذومطألبتهم،المنصرينهؤلاءحقيقةوالبراهين

المنصرينبخطورةالدائمتذكيرهمالعلماءمعالتكاتفومن،الإسلام

أهلفسئلوآ)المنصرونيكررهاالتيالشبهاتعنوسؤالهم،ووسائلهم

.17:نبياءلأا1!تغلموتلاكنتضإنلذ!رآ

وأنمشاهدتها،وعدمالقنواتهذهنبذالإسلاميةالشعوبعليجب2-

خطورتها.منبعضأبعضهميحذر

وسائلفيكالمشاركة؟المناسبةبالوسائلرضاهمعدمعنالتعبير3-

الرأيولقادةالأمورولولاةللفضائياتأصوأتهمهـايصال،الإعلام

بذلك.تسمحالتيالدولفيالسلميةوالمسيراتوالتأثير،

ألابتداءدونوالمراسلةبالاتصالالقنواتهذهعلالمباشرالإنكار-4

لأنهم؟والنصيحةبالإنكاروألاكتفاءعليها،القائمينعلىوالثناءبالمجاملة

الثناءعباراتفيظهرون،عليهمبالثناءبدئتالتيالرسائلبعضاستغلوا

الرسالة.بقيةويتركون
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363يةالتنصي!بيةالع!الففلائيات!

منددةالشعبيةالمنظماتقبلمنوالتصريحاتالبياناتإصدار-5

وإقامة،التنصيريةالقنواتهذهتعرضهوفيماالمنطقةفيالتنصيريبالمشروع

بأكمله.التنصيريوللمشروعالقنواتلهذهالمناهضةالشعبيةالمؤتمرات

للقنواتأتاحتالتيالدولمنتجاتالإسلاميةالشعوبتقاطعأن6-

نجاحها.أثبتتالشعبيةوالمقاطعة.أرضهامنالبثالتنصيرية

وبيان،الإسلامدينالحقالدينإلىالنصارىبدعوةالأمةتقومأن7-

والشعوب،النصارىومنهمللجميعموجهةالإسلامدعوةلأن،محاسنه

منينجيهمأناللهوتدعوا،النصارىوغيرللنصارىالخيرتحبالإسلامية

لجانبتتجهأنالإسلاميةالشعوبفعلى،الإسلامنورإلىالكفرظلمات

لهمنحبلأننا؟الإسلاملدخولالنصارىدعوةوهوالمواجهةفيهام

المسلمين.معالمنصريننشاطمنسيحدالاتجاهوهذاالخير،

وعل،المنصرينمواجهةفيالمهنيةوالنقاباتالتخصصاتتوظيف8-

أصحابوتذكير،التنصيريالمشروعتجاهجمأعيموقفاتخاذالنقاباتهذه

خطركيدمنويحذروايحذرواوأن-،-تعالىاللهإلىالدعوةبوجوبمهنتهم

الموظفينيحذروالمهندس،خطرهممنمرضاهيحذرفالطبيب،المنصرين

أصحابكلوهكذا،كيدهممنالمشترينيحذروالبائع،شرهممنمعه

ص!ان.الفضائيةوقنواتهمالمنصرينخطرمنيخالطونهممنيحذرونتخصص
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ية!الثلحليابيةالع!نياتلفضاا364

أوراقتعليقأو،الكتبأو،الاشعرطةإهداءالمسلمينعلالواجبأقلمن

المنطقة.فيالتنصيريةوالقنواتالتنصيريالمشروعخطورةتبينالحائطعلى
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يةالتلصي!بيةالع!الفضائيات!

الغالتة

منماعل--سبحانهوأسكره،الصالحاتتتمبنعمتهالذيدثهالحمد

بها.وينفعفيهايباركأناللهأسألوالتي،الدراسةهذهإتماممنبه

نتائجإلىتوصلتالتنصيريةالعربيةللفضائياتدراستيخلالومن

يلي:فيماأجملها،هامةوتوصيات

لنتائج:أبرزا:أولا

المشروعلإنجاحممكنةمؤثرةوسيلةكليفعلونالمنصرينان-ا

الفضائية.القنواتإنشاءفيتسابقهملمسنالذلك؟التنصيري

عامفيوالعربالمسلمينلتنصيركوسيلةالتلفزيوناستغلالبدأ2-

عامفي7ساتقناةوتلتهالوميار(،)تيليتلفزلونافتتاحعندم1991

تيليلمؤسسةالثابعةساتنورقناتاانطلقتم3002عاموفي،ام599

المحبةهيقنواتثلاثانطلقتم5002عامفيثم،الحياةوقناةلوميار،

والشفاء.والكرامة

ونشر،الإسلامعةالدولقنواتبعضاختراقالمنصروناستطاع3-

ديانتهم.ومعالمثقافتهم

يلي:ماالخطورةأوجهومنجدا،كبيرةالقنواتهذهخطورةإن-4
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الفضائية.القنواتانتشارأ(

التنصي!ية-بيةالع!الففلانيات

.الشبهاتمنكثيرعلىاحتواؤهاب(

المسلمين.بينالشبهاتتناقلجى(

المسلمين.بينالتنصيرخطورةد(

دعاتهم.لكلاموسماعهالمسلمبينالحواجزكسرهـ(

.النصارىنفوسفيالضلالتعميقو(

وتزويدهم،الدعاةوتخريج،المسلمينلتنصيرالنصارىتوجيهز(

دعوتهم.يخدمبما

والمؤسساتالمشاهدبينوصلحلقةالتنصيريةالقنوات!(

التنصيرية.

وتحفيزها.التنصيريةللهيئاتالمعنويالدعمط(

الخاصمة.الظروفوأصحابوالمحتاجينللمرضىخداعهمي(

.الحضاراتصراعنظريةتحققالتنصيريةالقنواتك(

)Jالإسلامية.البلادداخلالأمنزعزعة

الاجتماعي.التغييرم(

c-الطوائففيالطعنعدمعلى-الحياةقناة-عداالقنواتكلتؤكد
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يةالتنصي!بيةالم!الففلاثيات-

الإسلامي.بالدينكثيراتعرضأنهامع،الأخرىوالأديان

367

I-فياختلافهامعالأمملجميعالنصرانيةنشرعلىالقنواتكلتتفق

ئل.سالوا

تعرضحيث،النصرانيةالطوائفكلقناةنفسها7ساتقناةتعتبر7-

تأسيسهافياستركفقداختلافها،علالكنأئسومواعظوترانيمصلوات

الشمالية.وأمريكاباوأالعربيةالبلادمننصرانيةوكنيسةمؤسسة52

وسريعته،الإسلامعقيدةعلىالسافرعداءهاالحياةقناةأعلنت8-

يعتمد،موضوعيغيرنقداونقدهماوالسنةالكتابعلىبالهجوموذلك

يحكونوهمالمتنصرينوبعرض،والتلبيسوالكذبالتحريفعل

والنصرانية.الإسلامبينرحلتهم

عامفيالإسلامعلىالسافرهجومهبطرسزكرياالقمصأعلن-9

أعلنتالذيالعامهوالعاموهذا،البالتوكفينشاطهبدأعندمام1002

العامهذافيأمريكاإلىذهابهتكرروقد،الإسلامعلحربهاأمريكافيه

.بعدهالتيوالأعوام

كتببطونمنالإسلامحولالشبهاتإخراجأرادبطرسزكريأ-51

أتىالذيوالجديدالإطار،هذافيبجديديأتولم،والمنصرينالمستشرقين
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ية-التلصي!بيةالعاتنياالففلا368

فضائية.قناةفيصفاقةبكلوعرضهاالشبهاتتبسيطبه

الكنائسمصالحتخدممارونيةنصرانيةقناةساتنورقناةتعتبر-11

فيالوطنيةسعاررفعتوقد،لبنانفيالموارنةمصألحوخاصةالنصرأنية

علبرامجهابعضتبثالتيالوحيدةالقناةوهيبرامجها.منالعديد

.شرةمباالهواء

اغلبفي-السلامعليه-المسيحمعجزأتنشرإلىمعجزةقناةهدفت-21

.-السلامعليه-بالمسيحوالإيمانالحياةفيالنجاحبينوربطتبرامجها،

1r-رئيسة:أهدافسبعةفيالقنوأتهذهأهدافأهمتنحصر

دينهم.إلىالنصارىعودةأ(

النصرانعة.فيللدخولالنصارىغيردعوة(ب

بدينهم.المسلمينتشكيكجى(

طوأئفهم.أختلافعلالنصارىكلمةجمعد(

أسئلتهم.صماجابةمخلصا،قبلوهلمنالمسيحمعجزاتنشرهـ(

.الخلاصفكرةتعميقو(

الوطنية.ز(
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يةالتنصلي!بيةالع!الفضائيات!

يلي:ماالنصرانيللدينالدعوةوسائلأهممنإن-41

rig

.المقدسالكتابنشرأ(

وبثها-السلامعليه-المسيحمعجزاتعلالتركيزب(

منويخلصهم،ويحبهمويكلمهم،مثهمقريبوأنه،للمشاهدين

.الحياةومشاكلالشرور

تأصيلها.ومحاولة،النصرانيةوالشرائعالعقائدعرضبر(

المختلفة.الكنسيةالطوائفرموزد(أستضافة

والإغاثية.الإنسانيةالمشاريعإبرازهـ(

المثالي.الرجلوأنهالمتدينالنصرانيصورةتحسينو(

يلي:ما،الإسلاميالدينفيالتشكيكوسائلأهممن-51

وسرائعه.الإسلامعقائدحولوالافتراءاتالشبهاتبثأ(

زعموا-.تنصروا-كماأناسمعاللقاءاتإجراء(ب

البرامج.بتقديمالمتنصرينبعضتكليفبر(

إلىمحببةبصورةوعرضهاالبرامجتنويععلالقنواتحرصت-61

.النفوس
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ية!الكنصي!بيةلم!االففلائيات037

المشاهدينأعمارلاختلافمراعاة؟الخطابالقنواتنوعت-17

وأفكارهم.وتوجهاتهم

المشاهد،علللتأثيروالبدنيةاللغويةالاتصالمهاراتمنألاستفادة-81

العامية.اللهجاتاستخدامفيالبالغةوالعناية.أهدافهملخدمةوتوظيفها

،البريديالعنوانطريقعنيكونأنإماالمشاهدمعالتوأصل-91

الهاتفي.ألاتصالأو،الإلكترونيالبريدأو

ورجالإعلاميين،ودعاةعلماء،ومحكومينحكامأ؟الأمةعلىإن-02

الأدواربتوزيعالشرسةالهجمةهذهمواجهة؟وجماعاتأفرادا،أعمال

الجهود.وتضافر

:لتوصياتاأبرز:ثانيا

توصياتعدة(التنصيريةالفضائياتمقاومة)سبلعنوانفيذكرت

هذهلمقاومةعدةواجباتدوركلأصحابوعلىأدوار،إلىوقسمتهاهامة

الموضوعاتومنهنا،ذكرهاعنغناءهناكذكرهاوفي،الشرسةالهجمة

يلي:مابدراستهاأوصيالتي

وموقف،التنصيريةالفضائياتفي-السلامعليه-المسيح-ا

ذلك.منالإسلام
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يةالتن!لي!بيةالع!نياتالفضلا-

العامة.العربيةالفضائياتفيالتنصيرمظاهر2-

371

مواجهته.وسبل،العربيةالقنوأتفيالتغريب3-

جسيمة،والاءعظيمةنعممنبهعليمنمأعلىربيأحمدالختاموفي

صوبعبدااللهورحم،الكتابهذأتمحتىوتيسيرهإعانتهعلىوأشكره

نصحا.وأسدىخطأ،

عيسىوأنورسولا،نبينا!وبمحمددينا،وبالإسلامربا،بالتهامنت

حق.والنبيين،حقوالنار،حقالجنةوأن،ورسولهالثهعبد

زمرةفيواحشرنا،الكريملوجهكخالصأالعملهذاأجعلاللهم

والجنة،رضاكنسألكإنااللهم،العالمينيأربالحقعلوثبتنأ،المتقين

والسراجالنذير،البشيرعلىاللهموصلوالنار،سخطكمنبكونعوذ

الدين.يومإلىبإحسانتبعهمومنوصحبهالهوعلىالمنير،

الظفيريخالدبنتركي
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يةالتن!لي!بيةالع!الفضلائيات-

العايىالتعداد

لمالعاسكانعدد

الشبا!عدد

سنة(امنه)أكبر

الطراثفكلرىالنص

المسلمينعدد

دينبدون

دإلهيؤمرنلاكفار

(1لم)02!ا.عامإحصائياق

م0791

0009603"02419

0008331،231،2

000234،1!431،

.0547!917،.

000،344،532

م4002

0006"3171،346

00058،.t tAt, Y

00021!.،0،763

000،884،271،1

00010077418

000،1564944

م2502

000،074،36

00.0،53941

0000421724

000،567،36

،000.E Atf

00071742،

العالميةالمسيحية

المشحييرينبة

العاا

33149321،3rr

عيرالنصارىعدد

الكبسةإلىالمتير

المتسبرالنصارىعدد

الكشةإلى

000،723،501

0008107،128،1

..6166501".

000،890481911000،834،28

انظر،السميطالرحمنعبدالدكتورمكبطريقعنوصلتنيالإحصائياتهذه(\)

5002Internatianal Bullettin of Missionary Research: January.

rv

7"9

602

8،

215
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طائفة:كلأعضاءعدد

11

v%

ثوذكسرلأا

نتتستاوالبر

ليكثولكاا

:قارةفياكأعضاءعدد

13

f%

15

16

17

18

I%

TI

يقياإفر

أسيا

باورأو

المسيحيةالمنطمات

نفاالطو

الصادذمراكز

مةلحداءوكلا

الخارحيةالبعثات

العاملونالنصاركا

المحليرنالمنصرون

ايأحان!المنصرون

ية-التلصي!بيةالم!الففلائيات

006461،913

y?-..؟ Al9

00،665,ivy

0001712271

69و00،462

00359،467،

م0791

006،18

000،574،216

000742،367/

000،616،382

000369،323،

0004231،527

م4002

00037،

000،31663

027،4

000943،

....rrr. ?A A

00،65"00227

000,rv,.Lrf%,

00،01055185

00081147105

م2502
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يةالتن!لي!بيةلم!االففلانيات!

السنوميالماليالوضع

)بالدولاسأللنصرانية

للكيةالترعاتا22

الكنانىدخل23

منعمدكلنكلفة241

25

26

النصرانيةالكتب

النصرايخةعنكنب

الدوريةالمحلات

انبةالضر

27

28

الكتبتوز5

النصرانيةالمقدسة

لى)الموزعةالأناحيل

السنة(

وأجزاءالمقديةالكنب

طبعتالقمنها

السة()في

الإذاعةمحطات

التنصيريةوالتلفزلون

التهريالعدد92

والماهدينللمستمعين

بليون07

بليرن05

طيرن281

بلمون033

بليون013

0001934

0431ء"ه00

000،651166

مليون25051

000،000،355،2

rvv

بيون087

بليرن003

000،065

ملمون00081
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يةالتنحلي!بيةالع!الفضلائيات-

فم!!ر!ر/

rV9

لعهةطيهه،-
ا!رهـ-!لملرسالةمدءمعلئاركللمصملنلمن

فملا.طعينلملطلللمز!إفاللشاسضنق!ممجلمقالزطكاصولمملنامم!نالمن

العفمىلالأش!رءرصالى!ي!.!رالرلمطرمقعق!نالملكئرولىي!رس:،لراعةلملمراصه

جط.ر!نطةمحوعةررحةكثبعاطلكضركلضيلرلممقلمنهثكوسد-2لمام!هـمئ

.صالمرولملردامبعاليهيطهعق،لزكدلعرلة/لث!مونلىشاشةعلىالكثيمثاممةكلبهك

رل"و،لكثهوب!ررص،لاجا"علىالحصرلىجللا/لطير،/رظءلملطرنعلىلملزعةلملرجا

.لملروعممعقسررلل!ممرفنحنولظرطلةلمى!صباعرلاكرنعلىلمىلملردلرحاله

ايك.لملبرلدرصولصرلةجللألملعرصةوباللنةرلمضعكل!كلانكالرجاءس"

نركلحتىق،لقدرصى..[الرل!وصيكالتى/لكتب4/حماءسلملرجا:مامرعلاحطر

الإله-الكبلك

/!الضدورالمر

رع!ءنثديصلم!ابر،لىعبهنر!

صىمصد،لمإم!آ.كلسطفل!إلف،عط

ايج!-!،لس!ثطر!وث-رأ

ص5س)لمرغا!لل؟هـط!

كص،!ءوحت
كلمز!ل!اتهـرلم!أ!

اء"بر/1،*ص!الر!!ريى.ألمح!!،

!لىص!ح!لر-4،اور!صءضحص

-كلر!ص3لبهزلص

ق!صغ

/لم!/ل!أيلم!

لملليرب!لهـل!ممربب!

ت!اشلدو5صحب1درءلىكأ-س-لأ1،ر!م"

م!20!صوى!-لوسضايايرصرخط!صا1ديرصرصللأهد

لرلحهدر!فار!لم!.لما!صالمركأالأ،

!لر،صاثص/

وحها!لراء9!او+،س

VEIEN

916Box!.ه.

1014 SKI. Norway
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ية!التنصي!بيةالع!الففلائيات038

!دخصيتوتتدابطاقة

1001...ا!حىأ!رل
-ء.-03،مال!ا!حم

ء-؟هـام!يطدتالصكصمه)لهالماIالص.3

.-01-ا&&ال!هكل4مم5-أداهـالناعر(العلنررر)اليا!ضو!

-...............0،001(لله*حم!اال!صهـ5*5الوم!،

.ء-..-........2.!......االمصت

صه/مىلمءسر!هـ!رمطاهـ،سهاثموم!

.()لثى).()د!وةطم!ص

فى)*الادمط.(اص!عي.()ص!،لةصها

)والوءامط.()همعره.()!ر!ااعتامحماهط!

.........،.......االعطسىا"ا!االمعر،

Jwl(المصة)................................-.ء،..--..ا..-.....

..00001-..،.-....ااسمةالصاط!

.........،،.--،"مماحعصدطعياهص!46!ا

.....،...........ع!رالهطمهصلدمت

.......-.--.اكماسماافىال!ثعصال!طل!نر"تسةاولمهـاكوام!،

,J"Taاطرل*Iا"صللAكل ,d ak!ا.......8-م............،.......

ءأ*كل)اهط0()"لىالي.kكل5m-اaسa-اكل

هة

دصالرسةيانيكلكانوسد،اصطءككاوكن!لرصلان(و،الراسلةيىالرافيا،عشاءفىعواتاعطء!ككك

سىوهك،أعريلهمنالردطءك)راحى،ارطرابروبصطباوللر!ي3لالركرجوالانلل!وللممحكم

ممكىوتياح!الردسلكادodeحرعط

،م!ا!*!عا!طىط!!سه!هدول.كل.م!ه

!VEIEN

961.P .O Box

1014 SKI, Norway
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381يةالتنصي!بيةلع!االفضائيات!

ء!لمعاشتئهلم

شمريممةنجقفيبخيطةأكمطمم!هدهقما

طي!ىلل!بولةبلفلالأسملةكللمباب!لنم!

ييحبدالحملعالشماهكلئحالصنيأ.متهخلف

اكلب!لمت!طن!عم!ولأمعغ!فراغدالبمبن

!س؟لأس،علبها

!م!!مدمةلنثكلئله:ظ!يثة23هلم!6سسسنضع

!ك!زبق!لأ!!ثياهامئةثعاةهلتوعةالاجابة

!6يلكلغليها!هبكاونبلابأ1لاسحهبتصالف

ولعد.لامماب!صلمةطيلأخرصزالأكلواجبه!

سمئم.له!العينلال!نالصرلبوالانضعبام!

عليلنا!ي!سلهال!ل!بابأالمنمسةالصفعة

بكلرناونحغ.لأ!ف!بغ!صليهفيالمنكولىعنواننا

*مم،الدص!له!لد!نرسلهاالاحابكصنصعح

نصنلهـب!يي!ولىالطربمةمذهاتب!الحهنم!ننا

ل!غرى.منلع!ترسدهلأنالهامةلدنلندسد

دنلكلهاابابةطلنتجدالأصنلةدلنبعض.ملأحظأ

وحدد.بكخاصةكونها

.السه

البريد!طعنوان

الملعبع!-

المحاطه-

ال!رله

العياةقناةفيالطريقبرنامعطرلقعقوصلتنيال!راسةهذه
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لأبابةصمة

يل!م!لبلنلللاخنبل!ا!أطاالع!بأبلاب!!

الندلدمملاطبذلاد!ب!أكنلمد!نمم

كلبلى3فيالفبىفانيابالى

نم64

الياائداكلن!"ايفماالبنا!س

يرلىسط!لةفيأأ"سلد!بلانرطمنؤ

البفرلفصالأس!

البربدد!موك

الدبن-

الم!الطأ-

ال!لى-

البربد!الفوان

للبن!

الم!انأ-

-الدلا،

ية-التنصي!بيةالع!الفضائيات

إفي"ثمدنجي

)!ا!نعال/أئبفيل!ركلأحبرنمإحدلأ!تد

لىرفىأتررلماط!لها!اللىبمل!وللاالللسلا!حثانمشد

لثعااأكل!يمل!لمصرلى-لى!و!-

يغلأأأضابئأمطفرلىسسد%لراطكلرل!لذساب

لىد!2لبلأ.ثه!كللدشانلىلمدافدفيشي!-

برباد.إ

فهـالدلمب!دالى!

ال!ال!اللاؤالللا

العبلأ!دا!وسم

للظمأا!ابلدبهنوأكد

ال!!؟بطبل!ايالى

ال!بابأ!اللنبمادئملأ

بصبلى"طئاانمبلءللا!ا،سيربر

لحصفين!بىحمدرلىسدانطسليإابنبة!ضب!ورر؟

لدحوللىسرئ!إنعباأطلر!ن!لنعبرالغ1\أصلة

إلهنم!فىلك!ا!يثعصالأسلاإحانس،أ!ضطى

ابعارالى-إ!لل!ثمأإبذتارلىلمتات؟سد

لعدعأحبببنن!بق!!!كل-لجبل

لر!رل!أب!شللامب!لمنسحساشهن!الولى!

أبةا!ولموحمانردل!لنلألأسلىيممفيلعببثل

نطصدمرلنددداشفنملةلىأمبيونجدل(!ب

ا!م!إبرضطوكلليلنهلىم!!طشلأ

اتا4لعبىاذإ،ل!ذرص!نمللملبمالى

نلأتد!!،لذله!ضداصدهـ"ت!+!نطأفي

دالتااشهالللنماالناإباإكاسة

اص!لى!-اتئللرلمئمل!هاةبلبرلصها!ظ

الم!البزا

العقأنلرفىلبق

*i6vjNA

وفلىلالمفيلىللأنبلاشطهإنندناب!

لدلىلكدقكل(نعئولفبن

دد!نسدنعنطماكالدلأودلاحذ

كلم!نملعدلسبط"جبك،!ييللسالد

!ي!!بطالا!بلأفو،بسنتلؤلفملأسأ

للس!اتللماطاتطرمادشيال!اد

حم!اش

وبمذ(لفابنبرلىلىب!نط!لملها،ن!حالق

لفاتاب!ب!لى!و!ف!لنابصغال!المخلؤ

!يمثنم!ل!لى،الطص!اني"-لالنر

ل!ة!يانيباكنسا!ناالنلأشالاتالىا

(طالمد!الد

http://kotob.has.it



التنصي!يةالم!بيةالععلائياتت

للتطببقتمرين
اتالبةالأسالةكلامب

وصببكيفيةعربخبرلاالذيالسفرمرماا-

ال!الم"خلق

نمميهماثرأوالحباةنمازجوضه!الذك!من-2

الطحبعة؟نوانبز

Y-ال!الم،خلؤمنلمسرة

)،شأترأ؟حيداا!الماكانهل-4

3راهراةرجلاولاسمما-5

الأتبةاالحملفيغالفرااملا

بمح!قالسنربتمن!أنالر-فصد6-

لهيكودواوان

الشمريالحسكارلحدذسما7-

طدصبنسلط

الثالثالجزه

ل!أالعاأصاباماؤ

المالضعلىطراماخطأ

لالفصاملالحرنا3أاسنشامد،لكحومنانظد

فقدلقدتالمللوالجولحوالحر-وال!نصرالئزا!

فمازا.علبهماحلقالذي،الإتتا!الكمالالعالم

هـنشوفدمنفناتملأكا!الذيال!المإن،اصالمبه

نفسه.إناناوبسبباللهعحوبسمب

الدعمو

كلضدهو،إللبمرارال!ثيطالىهواللهعدلإن

بحاربالنبطاكومادعفالله.اللهبنعله!لس.

والشب!لانصاعدننافيبرعبالله.الملاعمنا

بمحبةبسرانيريدوالله.ناتدميرئحالل

ئيقيناا!يخلبدوالشيطانابهالعلاقةوالانسا!

وراءهسيرلا!فى!"وي!صاللهسمفصولين

اللهلنبعانبدل

لاساخطبة

الحطيةأثار

!

اة

383

وحوا،آدمأهاماللهعنكأبأالشيطاننحدث

لأهربمخالنتهمارذلك،الخطيةل!نيلاو!عهما

وصنالخطيهمنآدماللهحدرفمد.عصيانهلالله

وزلك.النهايةفيتجلط!ذيالموتاكل!عاقبتها

لالانفمال،اللهعنالانسانطم!لالخطيةلأ!

أدمناسنمع.الموتم!نادالحياةمصمرعن

إطاعةصلدلأbUL-لالف!بطانلكلأمرحواه

طريفهمافيرساراالربوصبهعنلحادا.الله

علىوالحزنالأسىنجلبالنفسيهمارسما.الذي

العالم.

العالم-علرلالوتالمرضالغطيةجلبت

الخطبةدحلت،احدب!نسانكانما.5:21روميه

الموتزجتااامكلل.تلملابالخطيةل،العالمالى

،.البمي!اخطاالالناسجمبعالى

بمكنولا9بالانسالىاللهعلأنهفطعتفالخطئة

شردهوطالماالله!بالشركأبنمنعانلالهـنسان

امبحللهابنأيكرنانوبدل.6وخاطىعاصيل

للخطئة.عبدأ

لمدمونالذ!انن!لملنالستم66:10روميه

تطيعونهللذممماعبيدأنمللطاعةعبيدألهزوانكم

.للبداللطاعةالللموتللخطئةإما

فيالشيطانال!ننفم،اللهعصبا!باختبارنا

أصبحتلتدعلينا.نسلطه،نتبلاللهعلىضرده

رعلبكوالئبطانا!للهب!للمعركةمبدانأالأرض

معه.ثحاربالذكماالجانبتختاران
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لشط-ضليرإءأللهكزصرتتر"!.حتبلىك

مر(انمسكهـاليلدلااخاررءاه:12لحيشو

:،انرفمعتوبيتيأناافا.تعبدوز

لنااللهطدمهما

الطبيمةلي

منفتهخلبنةحصل!

،دبر!برسناء

شرا

جمصادنالهـا

وتصرفاتناومشاعرنافهـضارنا

الاحنباكأ!ربةطبةسة

سر!باللهمالعة.كا:

ساعدةطت

ع!الةة!اة

صلأمنق

الحتمان؟أت

حكمة!!

ايداءحة

فر-بما!

للتطبيقتمرلن

!يلريدهااختياماهـالاشياة(لىأعلأمهفع.

لاالنيشياء!!إم،صا*)سةط؟السابؤالجدول

تكلنازتنفنللمااحنيادالكعلرشاء،نربدما

*الشي!،!مففيئاماللهصفلهي

ية!الثلصي!بطةالعانياتالففلا

الرابعالجزه

للمالم؟ءرجامنهل

احال!بالنتماالهالهدا!كالأ

خطةاعدوندخطابانا.هنبالرغمنجحبنااللهإ!

الآبديأوالموتوالشبطاذالخطئةمنلبخلمنا

ا"!رفرثحصسوفو/الكو!يحكماللهبزال

أخرىمرةلنفسه

،دأف!يراحلى

جم!

صعفهكأتا!منهاس

اموتحكها،استحتوا-ا-حعبه،خ!متد

ال!تحبماألنسا.\صنازجبزأيصأ!ليمرإ

لمبسو-!ربا!هبداابطصلا.حنرشدبدأحمأ

عنالأبدبالظلبنالالسي!-

المسيحجا..سنةأللياعليئياربهاومنذ

نلطيز-ارضفيعنراءهنممجزبةبرلادة

يفعل،لم.محبتهدعناللهعنالحقالند!لمل

!رتهاتففدهنالمعاحبانهطوالنطخطئة

هاتلتدالصليبعلىس!راالأشرارالمنمبين

خطايانا.اجل،منعئابدلأالمسبح

المسبيسمولحانللعالماللهاظمرابامنلأئ!وب!د

ماربمبننلدوبمد.الأصاتهنبإفامنهاشهمل

الساهاإليبجسده!بسدمم!ديوما

لبامتهبعدشامد،.الذبنلحبسوواتبالحمبذتلأإ

نااخبرو16السما!ىيمسداوهرر،الأمواتهن

ما.كيبوالتيالأناجبلفيالأمورمنهبي

للهLلا19يعل!امعلصائسمل!!م!ئاا!

خطايانا،عثاب!ناتعفلفدالصيحأنحيث

نبصةهنينحرر،نسخئح!أنهبفملولالذبر

فاللهاق!المؤمنبروبمبروا)،لاداللهالثيطان

ل!الخطئةمنفنخلمربالمسبحكؤهنلأربشا

ذلك.علىبح!رنالاانه
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يةالتلصي!بيةلم!االفعدائيات!

سلسللأدووس

اللأ!ميالأسفلة

العياةفي

لم"العافييعدثاماؤ-ا

الله؟عقالعقع!و!2.

العياومعئىهوما2.

حاجتكتواجهكيف.4

الضى(

؟الموتبعديحدثماؤا55

العضقيةهمفيسلأاهيما6.

!تاليلعنوين!يىيينا!ب

rAc

!لكقدالول!هبنطيهكانكلأنه7:15"رومية

فبضبنالونالنضكثم!البالأولىبالولمحدالرلى

بالوا-،الصل!ليسيملثرنالبروعطيةالن!مة

المسبع،.بللح

للعطظفات

حتىالعلماللهأحبهكا،لأئه3:11يوحنا

بلبل!منهن"يهلكلالكي!رميدالبنه!نل

الأبدبةه،العبلةلهسك!نا

ثاوا،موتميالخطية6أمر.لأن:623رومبة

لبن!ي!مولحبالمس!لبدبة!باةنهيالههبة

متفرطلمكلتعبال!لكبام!

منلعالملئعررئانيةالمسبمسيعودمايوما

لمبلكنتف!جدبمأ.شيءكلوبج!الغطبة

فيمعهستيافان!دمي!مخلصأا!نالمسيع

فانلآنلهنذبر.!ثانيممبع!عندنلمةصعالة

صبلاميالمسعحلأنلمضلستصبح!ياتل

لرفبه.ما!عللىيمصونحدما،فيكوبسكن

!ه3لر،دببركلترنبدامالنشع

للنطيينئت!دين

غة.النارالأمثنلياسملىثكمص.

لكيلومبدبنهبنلخىاللهل!بهكا8-

يلأب!يةالعب!لهمكونبلبوركاالذمم!ب!-لأ

سلاة

ذ!دلسعمودلجلوفاديمحبنىيجلمنلىبافثم!رد

حمانيمنتبقيمالأحبادي،مخلصألآندلسعحقيودنا.خطابا!

قين.ترشني...!مالصليغن!نيلرجودل!مئيطا!.ولبسلك

شسمالابذلثيبارصدلرلةلآنطر6اولال!رصن!اد1!!مد

سرص!س!موسمنننتهيلندبعر.مؤاللالررصببش!ط!

بتى8ياككلاللهلبت*لشبربةشهاتف
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ية-التلصي!بيةالع!الفضلائيات

مد*)!6لرس!الحابمدلة
طمردلةلردلألظ:وممل

!كل!.46709
الأللاللرمأتمملة!!ح!ثعصس!

ل!ر.هل

لمفلولث8ركلل!لمطهملاضا.

.2lawكمونلا2اطهلو!لىلالطر

ملفىأطاليمىلالههل3.

هـلثر،طناكههلى.ل!6:هل

لهملنومة2لطظهطللااطه!.كل،.

لمهأودحديهفههل..

دلا*اط!ىمي.!مرا:طه!مل

ا*أمم!لئملهلذ!م!لا.

.ا*لمدأ:كعل3لهمهكل

للا2مع!حدمةلشركة!سك!مرالأ:بيإ

طدثهص!و!لالا!مةش!للألاكل!عمهأطهممافىول!هن8.

ليJ_42م!ىلسلعيه،سلهلريلس!مهلمصدفهدر!دا!للهلذ!3مصمما9.

!طمدمالض

!4!ا!4

؟!دروكل!لي
ممطحدممعه
ل!ونهو"-
ل!لمل!ل

!مى
!سعلأ

-لممىلهمعي)لم
!س!لكل

لدردلأ/لث

ط!رر
ل!ة-لى!!طة

ل!ولة

-لي!سر
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ثناإمععز!طريقعقوصلتنيالدراسةهذه
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يةالتنصي!بيةالع!ئياتالففلا!

!لمدةالحياةلرؤطا

Sweden!801636708!ة,.e:Boxلكصند

الطءهل(للرما!ل

انالحافة

rA9

لميا"ابيالطرشعيىلدلصلتلكونالنسةللروسهنهلرلمة!كللياللهي

.ا!ولليرمى،للرسطالييطيا.واليهةالفحصبىو!طر!الوحثد،القتى

لكت!يممف!ر)هن6لمنكورامل!وزلأتايهسياه.كلخلقاثهعنننطمسوت

لمهنلتهحنىومركهرةالأيكهنهثرامةهنات.نهكلمةهوالذيالمف!ش

كلمئه:!مهاءكلاق!لل

:ا(:اثو!السركويلارف!."الىخلقالبد."في

؟r(:ا)!طا."لكونمماش.!كونلموبى..نميهكللكون+به

وولكيخلفهـ.والثىنكراا،خلامه.صورةعلى.صورتهمحيىالاسكاثهكخلق

ي!درزلد!يهلكرنلىندرووالأيمك،لحر!!رعن28(1و1027)لكوين*ارو

منطرر؟"!صاهورهنلكوند،الم!طورعلمنالىحتياءهنامركلمةللوحرد

(1903)عبرفي

!ر-!عضالكول!هعموتكلشهوكسة!س!كصنتلربهن-بكلمة

ذلى.رلعر.فكك!يمةلل.لعلمممككحيرد!ترهكلها،الأرض

ننماألملصلىحثاة،نسةلنهفيونفخا!رضتربهنلما!لهدلرليثم.حبل
6ء8-6(-33:"أمرمرر

(7؟:حوو11ههه

مثك.كلفيموصدررععوله.!ثممدشمصاذ
فى!!ثمريديبنتهامممدفييصفى!لذىو!هات.وكلالكونخلقالذىالله"نه

لنلقحييهيف!هلنلر.لهحمهاخمةبيبحلعةاول!سرا!رضالسماءرب

يلادلمكيوودعد،الملمنحميمالئم!رباخرجولدشءوكلوالنضيلعباه

لطملكعن!مثوالكىرطص.وحدودوصدهمكمنةسلقاوحددكلها،الأرص

ونئو!نعابه!نامناهولحدكلصبيداليصلثهبيه!ا!انلونهيتلسر

(2ط71،2!رسلعملأ)!اونوحد

(42،)!طا"وكلحقع!الروييوهلهنلأدهـلعبديهظت!،عرو"اطه

روالهثمائطكللحلهو!،كظ.نرا.لىسقولا!!،ومومن!ر،!اذ
لعيليلمعه!!سكولأنولئلن.رعهةولثمرلطية.!ثرهيظاللهالل.

لدد.ويهالمثرصورهليدئكيمدبدالبه

!حجونوبمعميكمن!نلىحم!هاينطهعلى!ساءهناطهغضساعلندفبه

منورىلأهاللىلكل.اول!نهلأ!م،وفمحاهصيرفمالأنتلكللإثمالمق

ت!ركهففي،لعالمخلقمدذالعلىظاكلولو!ته،%كونفيالدهامور
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9rالتنصي!ية-بيةالع!الفضائيات

س!و.ياصهدهلم6الهعد!افيفمعغر،يلاكعواثناسانحتى.يلمخلوتاتخلال

ولمحمامظلعا.لنهدنهظموصلر4لحمعةبىيمعووهمافعطوبل.شكروهلأو،الله

الف!يا+سكلصررئمللاالخالداللهسثدوالشلواحهالأ.صلرواحكما.انميدعرن

+.وثزولعفالأريعاوررذوالطيورو

(2-813؟ا)روما

سن3نضشة.م!يرهفلأ!لمن!ورمواحهولثنهمورهدنمثالالح!الله

اله.نتخ!ثمثللن

كالعرلدوصكثهاا!ارضكرةعلىرلعالسهوفيلمدنونهأوبمناللهتشب!ونابهص

رللحكلمكلصم،لعظما.يعكلللع!ضكغيمةهاويلشرالى.كعمراتالصماوالدالمطهو

فوواطيهلفخ!تىالأرضفيويتملونونرعرنيغرسونكالوافماء-شكلا

"الغوصيؤدنظهرهافعوننقدنوننيبذافمن.كالتمنزوبعةيهموصص

(2ه2-2ار0408)اشحياء

ول.يىنسصوف!ثلن!صونف.!وحيابههرالخالىالك
لك.الحلرلنيديعررنوهمالأصنلماصعوومضىبميحيوححنواراحر.الف

!غلص.لألألهالصلاةعلىويويظهون!خف!بيةالأصناميحملونرلنيدهمهموتاصعه!

ياويغلصرابىلنضوا.أخرخلدرليس،ومخلصللر2عوىإلهرلاالربألاالست

.+اخرهكرليسالهنالأني،الأرضأقاصىحمى

2-22(0و45:61)افساء

!ملئو!ة.وطرقا!ثر.ضثاولثنهالبثر،!ميحيجبالله

(8:،ووحنا11.+محهة)ثهيانلطبطهيتعرتلمفهو؟يحصلأص*اها

لغشيويضسراعدفه،منيننفموصا!صمكلالرلي.رمننعمعدو:"ت:الرالى

طر!الهتة.الخطئيدرئلأإنمادلعزةعظيمرعضبهفيبطيءالرب.لخصرمه

!نم!.رومليصصنللصلأح،لرب-كلمطبرويلنملمدالعع!نة،الزوبعةنىالرب

7(ر2-3اة)ناحوميه.+هـلعرهـالمعتصمعى

وسظطعطية،!دظ!لمتولد.اللهفدلغط!!مالمهفيالينمروكلولألا.ألت

افى.معالضيثيةالحركةبهذا

23(3:)روماالد."يمعدماغبلوصعلعزرنوهماخط!افالحميعالأن1

يسع.*قلمخكم،وحههحميترال!مكميلهكم،ربينبينكلتفصلاضحتكمIحطاا.إلما

(9502ءاشدط)

كددر!ومك!عنفميصعن!حث!ضةليضد،لاسدفهاللهراىعنلما

!سك.خطهة!سحوينرلىفه!مثنحسوالنلسافهب!لوسيط

.الأرضعن!فعالملعيطئغرةفيويف!ددرايبنيداحدارجلالهلهمموا"ملأطمتت

(2203)حزقد+اجدلعحرلها4الأحتى

لملساءليولصا!ولثنه،الأرضعىالنم!!ن!ضصهذامئلاللهيجدلم

للذ!االس!.،ممطص!ثتددالدعو.الدنمر.خطية!ححلكوسثنخطية!عرف

الله.حملهو

هميمهاولا!ملا!و!سهصةلهههرلمهوهي!ولعدياللهنؤمنالنيال!نثلائةيثهر

6رومية)رسالةللا!دمك.ومئالابااهمايرتضبر : tلمملس!ثئا،ط!لكما(1-7ا
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rVيةالتنصي!بيةالم!تالفضلاثياص!

لهي!نمىلحكلهذا2(9:2)!رفين+!دلدمبمم!إلاغنرين*لا:أخرهوضعلي

!ثتا"نيهالهة!قصةموصىسطو!د!نهالع.حمون!ماالعالم6ل!طءمم!
المتلص.

لمر!اصلالىلأهيكمراههممنضيله.!راههمطاعةيختمرلنيوماافهلرو

.eلذ!المثلننيو!لمئحعةلمديرا!منميعة.سلرنطملكىاورئملم!رب
بالحزن.مملوءوهواللى

خالصفالفلامهه:ايملرض!كيد.منلمككفنا!الرا!منطلعالئالث،اليوم*ولى

إليكما.01نيلنتحهـ*ثمخلل!بيفذهبو!غلامفاواما،الحمارمع

!ععص!ثتاليوليو!امته!اطهحملراىل!دt!ئلأث!مليإ!را!مرا!مذا

لثتية:لكصةوفئالع!يمة.ورمهوالثاك!يوم

كلاهطوذماوالسكقالنرليد.واخذيه،عل!ووضعةطمحرلهحطباهيمببرا"فاحذ

يرا-علط3!ردثمعرقة!وف!ولثنوللحطمي.يلنلرهيها:تلافىابنهسلهمعا

ا!ه(22؟ثو!بني.ياللمعر!ةلخررفلنضهيلبراللهلالقليىبالروحمتلبنا

لليعالمناالى!سهحماءعنلمابراهيمنهوءةت!تتثلأمةصيداثي!بعدئم

هذا!رحل.حل!حنا!مصدك،ال!مثمهيدعنسارا!ننو-!عالم.عنليثلر

حملهوا.تا!اللا:الصمحثىنثملرةبراهمعيىحلالذ!التس!دحذكعيه

:2(9:9)ووحنا..ا!عالمططانةيزوولذ!الله

:.!منيةيكرا.عن!ماله!رسلي*حلةئعدسوف!مر!ة.الأصنلةعناكبويلأن

غوثنا.برووسلهالامثحك!رتةعىو!محبخطغوثدjدسأ!اكئي

لث!ي:!لرسمعييهإثالم!وبرسيتص!!سوف

!عملسمة.هتثم!ةثمهك!ونرسل!مترثررسنركعةبقى

-ء-ء!-ء---------?ء----ء-----------سء------
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والمصادرالمراجع

r9r

العلمية:الكتبأولأ:

دراسة()الإنترنتالعالميةالمعلوماتسبكةعبرالتنصيريةالمواقعأبرز-ا

كليةسعود،الملك)جامعةماجستيررسالة،العقيلمحمدإنعام،تحليلية

هـ(.ا524،التربية

اط،سلبيكرم،العربالمسلمينإلىالموجهةالتنصيريةالإذاعات2-

هـ(.أ214،الإسلاميالزاثمكتبة:)القاهرة

الدينناصرمحمدالشيخ،السبيلمنارأحاديثتخريجفيالغليلإرواء3-

المكتب:)بيروت2ط،الشاويشزهير:إشراف،ايألباني

.هـ(ا504،الإسلامي

مصطفى،العشرينالقرنمنالأولالنصففيالسياسيالاستشراق-4

م(.ا°6Aاقرأ،دارمنشورات:طرابلس)المسلاتي

النصففيووسائلهباتجاهاتهتأصيليةدراسة،المارونيالاستشراق5-

دكتوراهرسالة،المحويتيعليبنالعزيزعبد،العشرينالقرنمنالأول

قسم،بالمدينةالدعوةكلية،الإسلاميةسعودبنمحمدالإمام)جامعة

هـ(.ا1Y"4هـ-ا224،الاستشراق
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:القاهرة)الجليند،د.محمد،موجزةتاريخيةقراءةوالتبشيرألاستشراق6-

.)`(49gRقباءدار

ساداتيمحمدسيدد.،والوظائفالأهداف:الإسلاميالإعلام7-

هـ(.ا174،الكتبعالمدأر:)الرياض2ط،الشنقيطي

ساداتيمحمدسيدد.،والخصائصالمفهوم:الإسلاميالإعلام8-

4الكتبعالم:دار2)الرياضر،طالشنقيطي c91هـ(.ا

العالميةالندوةعنالصادر،الإنسانيةوالعلاقاتالإسلاميالإعلام-9

.(الإسلاميللشبابالعالميةالندوة:)الرياضالإسلاميللشباب

العويني،العليمحمدد.،والتطبيقالنظريةبينالدوليالإعلام-01

م(.8191الأنجلو،مكتبة2)مصر:ط

العليمعبدد.إفريقيا،فيالإسلامعلىوالمؤأمرةالغربيالإعلام-11

إصداراتمن:المكرمةمكة)عشرةالسادسةالسنةخضر،الرحمنعبد

.هـ(ا182،184العدد:الإسلاميالعالمرابطة

عالمدار:القاهرة)3،طالعاموالرأيبالجماهيروالاتصالالإعلام-21

.هـ(ا699،الكتب
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منشورات:)الكويتطاالنجار،فهمي،المسلموالبيتالإعلام-13

هـ(.ا5،04البيتمكتبةلجنة

الفكردار:بيروت)حمزةعبداللطيفد.،والدعايةالإعلام-41

.(هـا404،العربي

،والجنوحألانحراففيودورهاالفضائيةوالقنواتالإنترنت-51

هـ(.ا442:)الرياضاط،الحربيالكريمد.عبد

القويعبدبنسليمان،النصرأنيةشبهكشففيالإسلاميةألانتصارات-61

بنمحمدالإمام)جامعةدكتوراهرسالة،القرنيسالم:تالصرصي،الطوفي

هـ(.ا854،الإسلاميةسعود

-الاستعمار:-الاستشرأقالتبشيروخوافيها:الثلاثةالمكرأجنحة-17

دار:دمشق)8ط،الميدانيحبنكةحسنعبدالرحمن،وتوجيهتحليليةدراسة

.هـ(ا042،القلم

اط،السامرائيد.قاسم،الإسلاميةالبلادفيالتنصيرأساليب-18

.(هـأ114،الرفاعيدار:)الرياض

هـ(.ا614الفكر،دار:)بيروتاطكثير،ابن،والنهايةالبداية-91
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اط،الزبيديمرتضىمحمد،القاموسجواهرمنالعروستاج-02

.(الحياةمكتبةدارمنشورات:)بيروت

م(.6291،القبطيالتوافق)مصر:جمعيةشنودةزكي،الأقباطتاريخ-12

عمرود.خالديد.مصطفى،العربيةالبلادفيوالاستعمارالتبشير22-

م(.اSA1،العصريةالمكتبة:بيروت)فروخ

الاجتماعيالتاريخفيدراسةالعربيالخليجمنطقةفيالتبشير23-

زايدمركز:المعحدةالعربيةالإمارات)التميميد.عبدالمالك،والسياسي

هـ(.ا024والتاري!،للتراث

البساطيد.أحمد،والإسلاميةالعربعةالبلادفيوأثرهالتبشير-42

.(الإيمانمكتبة:)القاهرة

:المؤسسة)بيروتاط،السماكمحمدالحر،الإعلامتبعية25-

191،الجامعية Aم.)

.هـ(ا014:)الأردناط،الخوليعليد.محمد،التوراةفيالتحريف26-

:العبيكان)الرياض7ط،السعويد.محمد:ت،تيميةابن،التدمرية-27

هـ(.ا423
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،واخرون،بارتوند.بروس،المقدسللكتابالتطبيقيالتفسير-28

ميديا(.ماسترشركة:)القاهرةميدياماسترلثركة:تعريب

المعرفة،دار:)بيروت6طكثير،ابن،العظيمالقرانتفسير-92

413(e).

0r-الرزاقعبد،م4191-1834الشامبلادفيالأمريكيالتنصير

م(.5002،المدبوليمكتبة:)القاهرةأط،عيسىالرزاقعبد

المؤتمرلأعمالالكاملةالترجمة،الإسلاميالعالملغزوخطةالتنصير31-

(.م1)789الأمريكيةكلورادوولايةفيعقدالذيالتنصيري

النملة،عليد.،مواجهتهوسبلووسائلهوأهدافهالتنصير:مفهومه32-

.هـ(ا424:)الرياض3ط

الاستقلالقبلمافزة:منهوالموقفواثارهالبحرينفيالتنصير33-

.i 3 i-محمدالإمام)جامعةماجستيررسالة،الخدريإبراهيمهـ،ا93ا

هـ(.ا414الشريعةكلية:الإسلاميةسعودابن

الديننور،ومواجهتهوتأثيرهحقيقتهالنوباجبالمنطقةفيالتنصير34-

كلية:الإسلاميةسعودبنمحمدالإمام)جامعةماجستيربحثبابكر،

.هـ(ا414،والإعلامالدعوة
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رسالة،الديننورسوهيريأندونيسيا،فيالإعلامووسائلالتنصير35-

هـ(.ا04-40415الإسلامية)الجامعةماجستير

الإمام:جامعة)الرياضالسنيديإبراهيم،الفضائيوالبثثقافتنا36-

هـ(.)184،الإسلاميةسعودبنمحمد

دأر:البنان3ط،الطبريجريرابن،القرآنتأويلفيالبيانجامع37-

.هـ(ا184،العلميةالكتب

:ت،تيميةأبنالإسلامشيخ،المسيحدينبدللمنالصحيحالجواب38-

اطالعسكر،عبدالعزيزد.و،الحمدانحمداند.و،الائمعيد.علي

هـ(.ا424،الفضيلة:دار)الرياض

الكتبدار:بيروت)القيمابن،الأفراحبلادإلىالأرواحدي'93-

(.العلمية

المجتمع،دار:)جدة2ط،جريشةد.علي،الإسلاميالعالمحاضر-04

أهـ(.6.!ا

إسماعيلومدبولي،الأمينعمرجبرإفريقيا،فيالتنصيرحرب-14

.هـ(أ414الذخائردأر:)الدمامأطالنجار،زغلولد.:راجعه،عثمان
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993يةالتنصلي!بيةلم!االفضلائيات-

:)القاهرةrط،كشكجلالمحمد،الجنسيةالمسألةفيمسلمخواطر-24

هـ(.أ2،14الإسلاميالزأثمكتبة

د.الهاديالصحرأء،وراءفيماإفريقيابمنطقةوالتنصيرالتبشيردراسة-43

هـ(.ا224،اللبنانيةالمصريةالدار:القاهرة)طا،هلالوعمارد.،الدالي

الخلف،د.سعود،والنصرانيةاليهوديةفيدرأسات-44

هـ(.ا4)8،السلفأضواء:مكتبة)الرياضطا

الدولإذاعاتمنظمةالتنصير،إذاعاتحولاستطلاعيةدراسة-54

هـ(.ا214،)جدةالإسلامية

هليل،المعلميننظروجهةمنالمباشرالبثعصرفيالأسريةالرقابة46-

هـ(.ا18،4القرىأمجامعة:المكرمة)مكةالعميري

أسعد،إيمان:ترجمةمأير،جويس،الأمانبعدمأشعرأناساعدني-47

(.للطباعة)أوفست

2طسيحا،مأمونخليل:ت،السنديبشرحماجهابنسنن-48

.هـ(ا814المعرفة:دار)بيروت

،الهجريعشرالثالثالقرنفيإفريقياشرقفيوالتنصيرالسياسة-94
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ية-التنصي!بيةالم!الففلائيات004

،91)العدد:الإسلاميةسعودبنمحمدالإمامجامعةمجلة،الخضيريمحمد

.هـ(أ184الأولىجمادى

مصطفىجمالد.،الشيطانيةالخواطرلإبادةالأزهريةالصاعقة-05

هـ(.ا142،البخاريالإماممكتبة)مصر:طاعبدالحميد،

دأر:القاهرة)طا،عبدالباقيفؤأدمحمد:ت،مسلمصحيح1-5

(.A)214،الحديث

of-(.المعرفة:دار)بيروتيعلىأبوالقاضي،الحنابلةطبقات

4ط،كوفير.ستيفن،فعاليةالأكثرللناسالسبعالعادات-53

.(م5352جرير،مكتبة:)السعودية

اط،البكريساكرإياد،الفضائيةالمحطاتحرب0002عام-45

.(م9991،الشروقدار:)الأردن

الحميد،عبدحسنعلي:ت،تيميةابنالإسلامشيخ،العبودية55-

هـ(.ا614،الأصالةدار:)الإسماعيلية2ط

محمدللشيخ،تيميةبنأحمدالإسلامشيخمناقبمنالدريةالعقود56-

المؤيد(.مكتبة:الرياض)الفقيحامدمحمد:ت،عبدالهأديابن
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451يةالتنصلي!بيةلم!اتالفضانيا!

:)بيروتطا،اباديالطيبلائبداود،أبيسننشرحالمعبودعون-57

.هـ(ا014،العلميةالكتبدار

رسالة،هلالةأبويوسف،وخطرهالأردنفيالتبشيريالغزو-58

.هـ(,004،الدعوةسعبة:المنورةبالمدينةالإسلامية)جامعةماجستير

الدينمحب:تحجر،ابن،البخاريصحيحبشرحالباريفتح95-

السلفعة،المكتبة:القاهرة)4ط،الباقيعبدفؤادمحمد:ترقيم،الخطيب

.هـ(ا804

رستم،سعد،اليومإلىالإسلامظهورمنذالمسيحيةوالمذاهبالفرق0-6

.هـ(ا524الأوأئل،دار:)دمشقطا

دار:)القاهرة9ط،بوستد.جورج،المقدسالكتاب')Lفهر1-6

(.الثقافة

(.الصديقمكتبة:)الطائف،حمداننذير،الفكريالغزوفي62-

ومنالاختصاصذويالأساتذةمننخبة،المقدسالكتابقاموس63-

دار:القاهرة)13ط،واخرون،الملكعبدبطرسالتحرير:،اللاهوتيين

م(.0002،العائلةميهبة
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يةالتنصي!بيةالم!الففلائيات204

طعيمة،صابر،الأناجيلكتبفيتأملات:المقدسالكتابفيقراءة64-

.هـ(ا426،الزماندار:المنورةالمدينة)طا

فيالمقدسةالكتب:دراسةوالعلموالإنجيلوالتوراةالكريمالقران65-

.(المعارفدار:القاهرة)بوكايموريس،الحديثةالمعارفضوء

العالم،فيالإعلاموسائلعلالسيطرة!االصهيونيةالكماشة66-

هـ(.ا614،الصديقمكتبة:الطائف)،طامصطفىمحمدمبروكد.

المقدسالكتاب)مصر:دار7ط؟،المقدسالكتابتقرأكيف67-

م(.4025

للتعريفأداةالعربيةالفضائيةالقنواتنجعلأنيمكنكيف68-

العربيةالمنظمة:)تونسالعواداتحسين؟،الإسلاميةالعربيةبالثقافة

.(م8991،والعلوموالثقافةللتربية

العربي،التراثإحياءدار:)بيروت3طمنظور،ابن،العربلسان96-

.(اهـ941

(.)الكويتالسميطالرحمند.عبدإفريقيا،فيالتنصيرعنلمحات0-7

1v-وأساليبالإشكألاتالمباشر:البثوقضيةالإدمملاميالمجتمع
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453يةالتنصي!بيةالع!تثياالففلا-

سعودبنمحمدالإمامجامعةمجلة،السمالوطينبيلد.،المواجهة

هـ(.ا614الاخرةجمادى،41)العدد:،الإسلامية

قاسم،بنالرحمنعبد:جمع،تيميةابنالإسلامشيخفتاوىمجموع72-

4الرسالة:مؤسسة)بيروتطامحمد،وابنه Y 3 cهـ(.ا

(.العربيالفكر:دارالقاهرة)زهرةأبومحمد،النصرانيةفيمحاضرات73-

د.محمد،القرأنيةالقضاياعنالدفأعفيوأثرهمالكتابأهلمسلمو-74

هـ(.ا17،4الفرقاندار:)الرياضاط،السحيم

المصرية،النهضةمكتبة:القاهرة)ا.ط،شلبيد.أحمد،المسيحية75-

م(.5002

المنعمعبدد.منها،الإسلاموموقفوالتثليثالتوحيدبينالمسيحية76-

هـ(.ا،422العبيكانمكتبة:)الرياضطافؤاد،

رسالةالأرو،عبدالرزاقونقدا،دراسة،النصرانيةمصادر77-

هـ(.ا4هـ-18ا174،الإسلاميةماجستير)الجامعة

VA-

)القا

3ط،الباقيعبدفؤادمحمد،الكريمالقرانلألفاظالمفهرلسالمعجم

.هـ(ا114،الحديثدار:هرة
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ية-الكلصي!بيةلم!انياتالفضلا404

والطوائفوالفرقوالمذاهبوالعقائدللدياناتالموسوعيالمعجم97-

زكار،د.سهيل:وتصنيفتعريب،الباحثينمنمجموعة،العالمفيوالنحل

هـ(.ا4اA،المقدسالكتاب:دار)دمشقطا

والجماعة،السنةأهلعندالاعتقادمسائلعلالاستدلالمنهج08-

هـ(.ا4اAالرسد،مكتبة:)الرياض4ط،حسنعليبنعثمان

2ط،واخرون،عرموشراتبأحمد،الميسرةالأديانموسوعة81-

هـ(.ا23i،النفائسدار:)بيروت

الندوة،المعاصرةوالأحزابوالمذاهبالأديانفيالميسرةالموسوعة82-

دار:)الرياض4ط،الجهنيد.مانع:إشراف،الإسلاميللشبابالعالمية

.2665/هـ(ا024،العالميةالندوة

nr-الهجريالعالثالقرنفيالعربيالوطنقيالتنصيريالنشاط،

بنمحمدالإمامجامعةمكتبةمنمصوربحث)علي،عكاشةد.إبراهيم

(.الإسلاميةسعود

نبيل:تالقاضلي،سليممحمد،والإسلامالعقلميزانفيالنصرانية84-

هـ(.ا424،الثقافيالكتاب:دارخضر)الأردنحامد

صالح،عثمانمحمدوالتبشير؟،المسيحيةأموالتنصيرالنصرانمة85-

هـ(.ا014،القيمأبنمكتبة:المنورة)المدينةطا
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8-lإمامالدينكمالمحمد،منهجيةمحاولة:للاعلامالإسلاميةالنظرة،

هـ(.ا104،العلميةالبحوثدار:)الكويتطا

،لبناندار:لبناناطا،الكرميسعيدحسن،العربلغةإلىالهادي87-

(.اهـ412

،الشثريد.محمد،الإسلاميةالبلادعلىالتنصيريةالهجمة88-

.هـ(ا424،الحبيبدار:)الرياضطا

لمجمعالثامنالمؤتمر،المحموديعلياللهعبد،تبشيريةوثيقة98-

الأميرية،المطابعلشئونالعامةالهيئة:)القاهرةالإسلاميةالبحوث

هـ(.ا893

:)جدةطا،الغلايينيموفقمحمد،الأمةعلوأثرهاالإعلاموسائل-59

هـ(.ا504المنار،دار

:الدورياتثانيا:

،الجديدةالصليبيةالحربفيالرهيبالسلاحالتنصريةالإذاعات-ا

.(5911،21/11/904el)العددالدعوةمجلة،سلبيكرمد.

العدد)البيانمجلة،السمالوطينبيلد.،الثقافيةوالهويةالمباشرالبث2-

.(أماهـ-19415599،

http://kotob.has.it



التنصلي!ية-بيةالح!الفضائيات604

المتوقعةالسلبيةالاثارمواجهةفيالتربيةدورلندوةالختاميالتقرير-"

خلال!الخليجلدولالعربيالتربيةمكتبالمباشر،الأجنبيالتلفزيونيللبث

،4العدد:،)الخليجتلفزيونمجلةهـ،ا6/514/-2113منالفترة

.هـ(5141سعبان

،طاشالقادرعبدد.؟،نواجههفكيفزعافسمالصليبيالتنصير-4

(م6644،0/2218491:العدد)الجزيرةجريدة

o-المسلمالجنديمجلةزيد،أبومحمودأحمد،الإنترنتعبرالتنصير

هـ(ا524الحجةذو،ا)8)عدد:

)العدد:البيانمجلة،الرفاعيأحمد،الإسلاميالعالميغزوالتنصير6-

هـ(.أ224سعبان،168

)العدد:الدعوةمجلة،خانالإسلامظفر،م8691عامالتبشيرحصاد7-

هـ(.ا5901،91/51/554

،551)العدد:البيانمجلة،البعدانيبشير،الجزيرةجنوبفيالخيامون8-

هـ(.ا124رجبسهر

العالميالمجلس،التحدياتمواجهةفيالإسلاميالإعلامندوةفي9-

التضامنمجلة،الإسلاميالعالمرابطةمعبالتعاونوالإغاثةللدعوة
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هـ(.أ414الأولربيع،التاسعالجزء،والأربعونالثامنة)السنةالاسلامي

،535العدد:)المنهلمجلة،الفشاويفوزي،قادمونالمنصرون-01

.هـ(أ1/2،714جمادى

،الشيطانمعموعدالفضائيةالقنوات:حولوالدعاةالعلماءندوة-11

.هـ(أ142محرما،1736)عدد:الدعوةمجلة،الصالحسليمان:كتبه

الإنترنت:مواقعثالفاة

العربية:قناةموقع-أ

المحبة:قنأةموح2-

النور:مجلةموقع3-

(:اللموارنةبكركيموقع-4

:الأقباطتاريخموسوعةموقع-5

خك!

!كني

!!

http://)طكل!لح!؟س

.www//:)ttth contichistorv. or

الحلم:وأيقظنيموقع6-

dream sandvisions_ccmI://س.

(:بطرسبزكريا)خاصوالنصرانيةالإسلامموقع
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أولاين:إسلامموقع8-

ماير:جويسموقع9-

التنصي!ية-بيةالع!الفضلائيات

_www//:ntth islam- christianitv_ net

islam- online_net/ Arabicl://س.nولط

ioycemeverme. orس.//:httip.

الصناعية:للأقمارالأوروببالدليلموقع-01

!!

:الحياةقناةموقع-11

.!!

:الربالمسيحقناةموقع-ا2

.htty://.سal-maseeh.لأأ

الوطني:المرصدموقع-13

httnJ/ marsad. watan. com

الموسم:موقع-41

:معجزةقناةموقع-51

المسلم:موقع-61

المستقبل:تلفزيونموقع-17

n .*//: almawsem.net"ول

ول"n.س//:miraclechannelث!05.

almoslim. net.://س*nول!h

!!
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المجتمع:مجلةموقع-18

904

tamث!ه as- m a . c.اولولhttn: //www. a

سي(:بي)بيالبريطانيةالإذأعةهيئةموقع-91

.swen//:ntth bbc.co. uk/hi/ arabic

أنطاكية:بطريركعةموقع-02

:7ساتقناةموقع1-2

الرو!:قناةموقع22-

!!تهم!

!!

.س!ول"sniritChannel.ول

لومبار:وتيليساتنورقناةموء23-

arab.htmلأحم!ا.*w telelumiere. co/":

الإسلامية:الحقيقةسبكةموقع4-2

ئخ!

:خطوةفيخطوةبرنامجمرقع25-

:الوفاقموقع26-

فلدل:موقع27-

!!

!!

!!

http://kotob.has.it



يةالتنصي!بيةالع!الففلائيات415

الفضائية:القنوات:رابعأ

الفضائية.ظبيأبوقناة-أ

.(Lifety)الفضائيةالحياةقناة2-

.(SpiritChannel)الفضائيةالروحقناة3-

.(Sa،)7الفضائية7ساتقناة-4

.(Alkarma)الفضائيةالكرمةقناة5-

.(Agahapy)الفضائيةالمحبةقناة6-

V-الفضائيةمعجزةوقناة(Miracle).

c)سأتنوروقنأة8- (Noursatلوميارتيليوتلفزيون

(Telelumiere).

نية.للبنااLBCةقنا-9

خ!يها.قنوات-01
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مةالمقك

التنصيرتعريف

الموفموعاقفهرس

الموفمو!

الإعلامتعريف

الحديثةالاتصالووسائلالتنصير

المطبوعات:الأولىالوسيلة

المباشرالبث:الثانيةالوسيلة

الإذاعيالبث

التلفزيونيالبث

ءطهـ(ahapyTV)المحبةقناة

الكرمةقناة

الرو!قناة

الشفاءقناة

الإنترنتسبكة:الثالثةالوسيلة

15

21

27

rr

rv

93

46

?o

of

55

56

57

411
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التنصي!ية-الع!بيةالغفلائيات)21

التنصيريةالعرييةالفضائياتخطورة

التنصيريةالعربيةبالفضائياتتعريف

وبرامجها(Sat7)7ساتقناة

وبرامجها)خمأصأ(الحياةقناة

وبرامجهاك!كللاهللا!)41ساتنورقناة

وبرامجها(Miracle)معجزةقناة

التنصيريةالعرييةالفضائياتأهداف

تنصيرجؤالتنصيريةالعربيةالفضائياتوسائل

المسلمين

النصرانيللدينالدعوةوسائلاولا:

المقدسالكتابنشر

لهم،وتكليمه،أتباعهمنالمسيحقربعلىالزكيز

الحياةومشاكلسرورمنالمخفصوأنه،ومحبتهم

تأصيلهاومحاولةالنصرأنيةوأشرائعالعاتائدعرض

المختلفةالكنسيةالطوأئفرموزاستضأفة

61

Vc

Vo

98

111

123

131

181

182

Arا

187

202

257
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والإغاثيةالإنسانيةالمشاريعإبراز

المثاليبالشخصووصفهالمتدينالنصرانيصورةتحسين

الإسلاميالدينفيالنمثمكيكوسائلثانبا:

الإسلاموسرائععقائدحولوالافترأءاتالشبهاتبث

تنصرواأناسمعاللقاءاتإجرأء

البرامجبتقديمالمعنصرينبعضتكليف

بالمثماهدالاتصالجودةثالما:

البرامجتنويع

المستهدفةالشريحةحالمرأعأة

معهوالتوأصلبالمشاهدألاتصال

التنصيريةالفضائياتمقاومةسبل

الحكوماتدور

العلميةوالمراكزالعلماءدور

الدعويةوالمراكزالدعاةدور

13f

21

21

21

Yr

25

26

26

27

92

31

32

ri

33
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الأعمالرجالدور

لإعلاميينادور

المسلمةالأسرةدور

الإسلاميةالشعوبدور

الخاتمة

البحثملحقات

م4002عامإحصائيات

ية-التنصلي!بيةالم!الففلائيات

ء34

rig

357

361

365

rvr

375

381بالمرأسلة()دراسةالحياةفيالعظمىالأسئلةدروس

بالمراسلة()درأسةالجديدةالحياةدروس

والمصادرالمراجع

الموضوعاتفهرس

388

393
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ÊbÌÜ¸a@Ú„äb‘æ@ÚÓfl˝é¸a@ÂÌánËæa@Újnÿfl 

The Guided Islamic Library for Comparative Religion 

http://kotob.has.it 

 
 

 

 

مكتبة إسالمية مختصة بكتب االستشراق والتنصير 
 .ومقارنة االديان

PDF books about Islam, Christianity, Judaism, 
Orientalism & Comparative Religion. 

 

 التنسونا من صالح الدعاء

Make Du’a for us. 

http://kotob.has.it/
http://www.al-maktabeh.com/
http://www.al-maktabeh.com/ar/rss.php
https://www.twitter.com/guidedlibrary
https://www.facebook.com/guidedlibrary
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